
REGULAMIN 

konkursu informatycznego 

,,Uczeń bezpieczny w sieci'' 

dla uczniów szkół podstawowych 

gminy Jabłonka 

Lokalna kampania edukacyjno -  profilaktyczna 

''Uzależnienia od wysokich technologii'' 

 

 

1.Cele konkursu: 

 

• popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki; 

 

• kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym i 

siecią Internet; 

 

• kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń jakie niesie Internet; 

 

• uświadomienie skutków cyberprzemocy i  propagowanie  postawy braku  jej przejawów 

wśród młodzieży; 

 

• uwrażliwienie młodzieży na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi 

konsekwencjami, zarówno dla ofiar, jak i sprawców cyberprzemocy; 

 

• uświadomienie ochrony danych osobowych, wizerunku oraz praz autorskich; 

 

• pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów; 

 

• stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa. 

 

 

2. Organizatorami konkursu jest Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, GKRPA ORAZ  nauczyciele 

Szkoły Podstawkowej w Zubrzycy Dolnej: Anna Kowalczyk oraz Natalia Pawlak. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest uczniów klas V i VI szkół podstawowych z gminy Jabłonka. 

 

4. Nauczyciel informatyki w danej szkole przeprowadza eliminacje szkolne wśród uczniów klas     

V i VI do dnia 22 stycznia 2020r., wysyłając 2 uczniów do etapu międzyszkolnego. 

 

5. Do 24 stycznia 2020r. Nauczyciel przekazuje do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Zubrzycy 

Dolnej kartę zgłoszeń uczestników konkursu (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem           

(załącznik nr 3). 

 

6. Konkurs finałowy  odbędzie się 20 lutego 2020r. O godz. 9.30 w Orawskiej Bibliotece 

Publicznej w Jabłonce ul. Sobieskiego 13. 

 

 

7. Uczestnicy konkursu finałowego  zgłaszają się wraz z opiekunami w dniu konkursu do godz. 

9.15 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce ul. Sobieskiego 13. 

 



9. Uczestnicy konkursu finałowego  będą mieć do rozwiązania test sprawdzający ich umiejętności z 

zakresu bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet (zakres tematyki- załącznik nr 1). 

 

10. Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieć 40 minut. 

 

11. Prace uczniów będą zakodowane tak, aby były oceniane anonimowo. 

 

12. Oceny pracy dokona powołana Komisja Konkursowa. 

 

13.W skład Komisji wchodzą nauczyciele - opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie. 

 

14. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac przyznaje miejsca i podaje wyniki w dniu 

przeprowadzenia konkursu. 

 

15. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

16. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Miejsce I-III otrzymują nagrody rzeczowe. 

 

17.Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

konkursowej wyłącznie w dniu konkursu. 


