Zespół Szkół Nr 4
im. M. Kopernika w Dębicy

Starostwo Powiatowe
w Dębicy

39 – 200 Dębica, ul. Strumskiego 1
tel/fax.: 14 681 99 55
www.zsnr4.edu.pl

39 – 200 Dębica, ul. Parkowa 28
tel. 14 680 31 00
www.powiatdebicki.pl

Perfekcję osiąga się nie wtedy, kiedy nie można już nic dodać, ale wtedy, kiedy nie można już nic ująć
Antoine de Saint-Exupery
REGULAMIN X KONKURSU IFORMATYCZNEGO POWIATU DĘBICKIEGO
„Super MASTER”
I ORGANIZATOR
 Zespół Szkół Nr 4 im Mikołaja Kopernika w Dębicy, ul. Strumskiego 1
 Starostwo Powiatowe w Dębicy
II ADRESAT
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu powiatu dębickiego.
III CELE KONKURSU
1. Wyzwalanie aktywności poznawczej młodzieży szkół podstawowych.
2. Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie z wykorzystaniem nowych technologii.
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
4. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
5. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, a także podejmowania różnorodnych
działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
6. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
7. Pobudzenie aktywności w zakresie kompetencji informatycznych.
8. Przybliżenie gimnazjalistom platformy e-learningowej, jako alternatywnego sposobu pogłębiania i sprawdzania swojej wiedzy.
9. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
IV ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Tematyka konkursu obejmuje:
1) wiedzę z informatyki, w tym min.: ogólną wiedzę z zakresu tworzenia stron www i elementów programowania w językach
skryptowych
2) umiejętność tworzenia stron internetowych
3) umiejętność korzystania z platformy e-learningowej.
V WYMAGANIA KONKURSOWE
1. Zgłoszenie uczestnika/ uczestników do konkursu na karcie zgłoszenia do dnia 09 grudnia 2021 roku na adres e-mail:
marzena.kowalczyk@zsnr4.edu.pl (scan zgłoszenia), w temacie Super MASTER - zgłoszenie
TYLKO OSOBY ZGŁOSZONE BĘDĄ MOGŁY ZALOGOWAC SIĘ NA PLATFORMIE!!
2. Wzięcie udziału we wszystkich etapach konkursu (rozwiązanie testu konkursowego i przesłanie adresu URL pracy
konkursowej)
VI STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs jest konkursem 2-etapowym, przy użyciu platformy MOODLE (http://zsnr4.edu.pl/moodle/ )
Etap I – rozwiązanie testu konkursowego (test wiedzy: 30 pytań zamkniętych, czas ograniczony.). Termin – 10- 13 grudnia 2021 do
godziny 15.00;
Etap II – zbudowanie strony internetowej pt.: „Świat moimi oczami…”, umieszczenie strony na własnym serwerze i przesłanie
adresu URL strony konkursowej jako zadanie konkursowe na platformie moodle. Termin – do 15 grudnia 2021 do godziny 15.00;
VII WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRONY KONKURSOWEJ
Na pracę konkursową może składać się:
1. Autorski projekt strony www pt.: „Świat moimi oczami…”
2. Strona powinna zawierać:
 Informacje na temat hobby uczestnika
 Minimum trzy podstrony
 Ciekawą szatę graficzną
 Informacje o twórcy, administratorze, którym może być tylko uczeń danej szkoły. Witryny, które powstały i są
aktualizowane w inny sposób (np. jako zlecenie zrealizowane przez firmę zewnętrzną) nie będą brane pod uwagę w
rywalizacji konkursowej.
3. Dopuszczalne jest stworzenie strony na gotowym szablonie, bezpłatnie udostępnianym w sieci. Jednak w Konkursie wyżej
oceniane będą strony przygotowane od podstaw przez uczniów.
4. Zgłoszenie strony do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że strona zawiera jedynie takie materiały (w tym teksty,
materiały multimedialne, pliki graficzne i inne), do których uczestnik ma prawo własności lub uzyskała pozwolenie na ich
zamieszczenie od właściciela praw autorskich. Dopuszczalne jest również wykorzystywanie materiałów znajdujących się w
domenie publicznej.
5. Wykonaną pracę należy umieścić na własnym serwerze (Dzierżawa serwera po stronie uczestnika konkursu.
Organizatorzy nie umieszczają stron konkursowych na serwerze!)
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Strona 1




przesłać na podane adresy e-mail link do adresu URL strony konkursowej w terminie do 15 grudnia 2021 r. z dopiskiem
Super MASTER oraz imię i nazwisko autora pracy, nazwisko opiekuna oraz nazwa szkoły wraz z Zgodą na
przetwarzanie danych osobowych szkolnego opiekuna, Kartą opisu pracy wykonanej w ramach konkursu
umieścić link do adresu URL strony konkursowej, jako zasób (rozwiązanie zadania) na platformie MOODLE szkoły
(http://zsnr4.edu.pl/moodle/ )

VIII WYTYCZNE KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny punktowej szkolnych witryn zakwalifikowanych do drugiego etapu biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
zawartość merytoryczna strony (zasób informacji) - 10 pkt.,
szata graficzna strony (pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia, nawigacja) - 20 pkt.,
optymalizacja strony (szybkość ładowania poszczególnych elementów) - 10 pkt.,
poprawność językowa, gramatyczna, ortograficzna. - 5 pkt.
samodzielność wykonania strony (promowane są strony wykonane i prowadzone w całości przez uczniów danej szkoły) - 15
pkt.
SUMA PUNKTÓW 100:
 test 40 pkt
 projekt 60 pkt

IX TERMINARZ KONKURSU

15 listopada 2021 r.
– rozpoczęcie konkursu (wysłanie szkołom podstawowym powiatu dębickiego zaproszeń do
wzięcia udziału w konkursie)


do 09 grudnia 2021 r.



od 16 listopada 2021 r.

– Etap 0 – rozwiązywanie testu próbnego (on-line), liczba prób nieograniczona



10 - 13 grudnia 2021 r.

– Etap I – rozwiązanie testu I (on-line), jedno podejście do godz. 16.00
30 pytań zamkniętych, czas ograniczony.



do 15 grudnia 2021 r.



– zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do godz. 15.00
UWAGA: zgłoszenie konieczne jest do utworzenie konta na platformie!!

– Etap II – przesłanie pracy konkursowej – linku do adresu URL strony www
i umieszczenie go jako zasób na platformie moodle do godz. 15.00
podsumowanie konkursu w Zespole Szkół Nr 4 planowane na 20 grudnia 2021 r – dokładna data i godzina zostaną
przesłane na adres uczestników, opiekunów i szkoły w terminie późniejszym

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu i sposobu podsumowania
X ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
Zgłoszenie uczestnika do konkursu polega na dostarczeniu pocztą e-mail na adres: marzena.kowalczyk@zsnr4.edu.pl wypełnionego
zgłoszenia konkursowego(załącznik: Karta zgłoszenia) z dopiskiem Super MASTER – zgłoszenie do dnia 09 grudnia 2021do godz.
15.00.
XI SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
1. Wyniki będą podane do wiadomości publicznej uczestników konkursu podczas uroczystości podsumowującej konkurs w
Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy, ul. Strumskiego 1 oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół.
2. O spotkaniu laureatów uczestnicy i ich opiekunowie zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
XII NAGRODY
1. Autorzy najlepszego projektu otrzymają nagrody.
2. Dodatkowo Jury może przyznać wyróżnienia.
3. Imiona i nazwiska laureatów zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy:
www.zsnr4.edu.pl
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
XIII UWAGI KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu. Zmiany obowiązują od momentu publikacji na
stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 4 im, Mikołaja Kopernika w Dębicy.
2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
3. Skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący
mgr Marzena Kowalczyk
– nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
i matematyki Zespołu Szkół Nr 4
członkowie:

mgr Agnieszka Hodor

– nauczyciel matematyki i informatyki Zespołu Szkół Nr 4
w Dębicy w Dębicy

mgr Agnieszka Malinowska

- kierownik szkolenia zawodowego, nauczyciel geografii
Zespołu Szkół Nr 4 oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy
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