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ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIANAUCZYCIELI 

I  KSZTAŁCENIAPRAKTYCZNEGO 

REGULAMIN 
 

 KONKURSU INFORMATYCZNEGO  

– MISTRZ INFORMATYKI TO JA – 

który jest jednym z czterech Konkursów organizowanych w ramach  

Festiwalu Twórczości Technicznej 2018 

 

 

„...twórczość to proces prowadzący do nowego wytworu, który jest akceptowany, jako użyteczny lub do 

przyjęcia dla pewnej grupy w pewnym okresie”.  

M.I. Stein  

 

„Nie powielaj schematów, wytaczaj nowe szlaki, bądź Twórcą swojej rzeczywistości.”  

N.N. 

 

 

I ORGANIZATOR 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Osoba 

odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Anna Gnatkowska. 

II ADRESAT KONKURSU 

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego w trzech grupach wiekowych: 

1. 9 - 14 lat, klasy IV-VII szkoły podstawowe, 

2. 13 - 16 lat, klasy II-III gimnazja, 

3. 15 - 19 lat, klasy I-III szkoły ponadgimnazjalne. 

III CELE KONKURSU 

 Rozwijanie zainteresowań informatycznych dzieci i młodzieży. 

 Szerzenie wiedzy i kultury informatycznej wśród uczniów. 

 Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec problemów informatycznych. 

 Promocja twórczego sposobu realizacji filmu. 
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IV PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

Przedmiotem oceny konkursowej będą walory filmu na temat „Sekretne życie 

informatyki”.  

V ZALECANA LITERATURA 

Strony internetowe przydatne lub inspirujące: 
 

 http://ninateka.pl/film/jak-zrobic-film-odc-1 

 http://edukacjaprzyszlosci.pl/index.php/aktualnosci/item/78-jak-tworzyc-filmy-w-

stylu-khan-academy-poradnik-krok-po-kroku 

 https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/ 

VI STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs jest organizowany w II etapach: 

Etap I – szkolny, 

Etap II – wojewódzki. 

Etap szkolny: 

 przeprowadzany jest przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora Szkoły, 

 autorami pracy mogą być maksymalnie dwie osoby, 

 szkolna Komisja Konkursowa do etapu wojewódzkiego kwalifikuje maksymalnie 

trzy prace, oceniając filmy na temat opisany w punkcie V. 

Uczestnicy Konkursu powinni wyzwolić w sobie aktywność artystyczną, aby w sposób 

oryginalny przedstawić temat Konkursu. Oceniana będzie:  

 Zawartość merytoryczna, 

 Oryginalność filmu, 

 Różnorodność przedstawianych fragmentów oraz sposób ich połączenia, 

 Montaż (post produkcja), 

 Ogólny odbiór filmu (wrażenia widza) 

Zmontowane filmy należy przesłać na adres meilowy: anna.wckp.lodz@gmail.com. 

UWAGA! Technika wykonania filmu – dowolna. Montaż filmu za pomocą darmowych 

aplikacji. Czas trwania filmu – do 6 minut 

 

Etap wojewódzki:  

http://ninateka.pl/film/jak-zrobic-film-odc-1
http://edukacjaprzyszlosci.pl/index.php/aktualnosci/item/78-jak-tworzyc-filmy-w-stylu-khan-academy-poradnik-krok-po-kroku
http://edukacjaprzyszlosci.pl/index.php/aktualnosci/item/78-jak-tworzyc-filmy-w-stylu-khan-academy-poradnik-krok-po-kroku
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/
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Powołana przez Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia 

Praktycznego Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace wg kryteriów podanych 

w punkcie IV. 

UWAGA: Prace konkursowe powinny być dziełami autorskimi. Wszelkie zapożyczenia 

z prac innych autorów są zabronione, a odpowiedzialność materialna za udowodnione 

naruszenie prac autorskich spoczywać będzie na uczestniku konkursu. 

Prace będą oceniane w III grupach wiekowych. 

22 marca o godzinie 11.00, rozpocznie się Festiwal Twórczości Technicznej, podczas 

którego Laureaci czterech różnych konkursów (w tym Konkursu Informatycznego) 

zaprezentują swoje prace. Prezentacja prac powinna być atrakcyjna w swojej formie. Do 

tego celu można użyć elementów scenicznych lub innych, w zależności od pomysłu 

i potrzeb. 

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wyłoni laureatów Festiwalu Twórczości 

Technicznej. 

VII TERMINARZ KONKURSU 

 do 8 marca 2018 r. należy oddać prace do nauczyciela informatyki Mariusza 

Rudzińskiego, 

 do  12 marca 2018 r. dostarczenie prac konkursowych do organizatora.  

 22 marca odbędzie się Festiwal Twórczości Technicznej, w czasie którego 

zaprezentują się laureaci 3 Konkursów i 1 Olimpiady. Zadaniem Laureatów będzie 

zaprezentowanie swojej wiedzy, umiejętności i wytworów w jak najatrakcyjniejszej 

formie: można użyć wszelkich środków wyrazu m.in.: elementy dramy, teatr cieni, 

muzykę itp. Zaprezentowanie pracy ma być jak najlepszą, najciekawszą formą. 

Ocenie podlegać będą ponadto: zgodność treści z tematem, struktura wypowiedzi 

(czytelna i logiczna), forma prezentacji i zastosowane środki przekazu dobrana do 

omawianych treści, która będzie przekonywująca dla odbiorców, sposób mówienia/ 

komunikacja werbalna i pozawerbalna, prezentacja wzbudzająca zainteresowanie 

publiczności. 

 31 marca 2018 r. warsztaty z programowaniem. 

 

VIII ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 
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KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (Załącznik 1) należy przesłać 

pocztą, faxem (678-10-85) lub pozostawić w sekretariacie Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, I piętro, p. 

105. 

UWAGA! Do KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE należy dołączyć 

wypełniony i podpisany dla każdego ucznia Załącznik nr 2 – ZGODĘ RODZICÓW NA 

UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE oraz Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5. 

IX MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI 

KONKURSOWYCH 

Eliminacje szkolne – szkoły, w których dyrektor powołał Szkolną Komisję Konkursową. 

Eliminacje wojewódzkie – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, sala 210. 

X SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu bezpośrednio po 

zakończeniu etapu wojewódzkiego oraz na stronie internetowej Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (www.wckp.lodz.pl) w części 

poświęconej konkursom i na profilu ŁCDNiKP na Facebooku.  

 

XI  NAGRODY 

Laureaci konkursu I, II i III miejsca (w danej kategorii wiekowej) otrzymają nagrody 

rzeczowe i dyplomy. Przewidywane nagrody to: 

 Smartwatche, 

 Klawiatury gameingowe z programowalnymi klawiszami, 

 Myszki gameingowe. 

Uwaga! Organizatorzy przewidują dla laureatów – autora/autorów jednej pracy 

(wykonanej indywidualnie bądź w parach) tylko jedną nagrodę rzeczową. 

 

XII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

2. O terminie i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy i szkoły zostaną 

powiadomieni odrębnym pismem. 

http://www.wckp.lodz.pl/
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XIII ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

Załącznik nr 2 - ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE 

Załącznik nr 3 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

Załącznik nr 4 - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU. 

Załącznik nr 5 - ZGODA NA WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW Z WARSZTATÓW. 
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Załącznik nr 1 

 

.............................................             ...........................            

(pieczęć Szkoły)               (data) 

 

 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

 i Kształcenia Praktycznego 

 ul. Kopcińskiego 29 

 90 – 142 Łódź 

 

KOMISJA KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

- MISTRZ INFORMATYKI TO JA – 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  

UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

LP 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA/ÓW AUTORA/ÓW 

PRACY 

(wpisać drukowanymi literami) 

KLASA 

 

 

NAZWA/TYTUŁ 

PRACY 

IMIĘ  

I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

PODPIS NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

      

   

      

   

      

   

 
NAZWA SZKOŁY: .......................................................................................................................... 

 

ADRES SZKOŁY: ........................................................................................................................... 

 

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU: ..................................... 

 

........................................................................................................................................................... 
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                                                                                 AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

....................................................................... 

                                                                                 (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA można przesłać pocztą, faksem (678–10-85) lub pozostawić  

w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego29 – p. 105. 

UWAGA! Do KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE należy dołączyć 

wypełniony i podpisany dla każdego ucznia Załącznik nr 2 – ZGODĘ RODZICÓW NA 

UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE oraz Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5. 

 
Imię i nazwisko organizatora konkursu: ............................................................................................. 
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Załącznik nr 2 

 

 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE 

 
Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………….. 

 

Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………. 

 

Klasa…………….. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych mojego dziecka (moich 

danych w przypadku ucznia pełnoletniego) w celu przeprowadzenia konkursu 

…………………………………………………….… w roku szkolnym ……../…….. . 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wyniki w postaci listy laureatów 

i finalistów konkursu będą publikowane na stronie internetowej Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Łodzi przy 

ul. Kopcińskiego 29, który zapewnia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 

 

 

Data i podpis ucznia zgłaszanego do konkursu (w przypadku ucznia niepełnoletniego podpisują 

rodzice) 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 3 

 

 

.............................................        .......................................  
(pieczęć Szkoły)          (data)  

 

 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego  

      ul. Kopcińskiego 29  

90 – 142 Łódź  

 
 

 

 

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka* (imię 

i nazwisko) …………………………………………………………………………………. 

zawartych w KARCIE ZGŁOSZENIA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) w celach związanych 

z organizacją i dokumentowaniem Konkursu Informatycznego – Mistrz Informatyki to ja - 

oraz publikacją nagrodzonych prac konkursowych. 

 

 

…………………………………………..    ……………………………… 

             (miejscowość, data)    (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna)* 

 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku mojego/mojego dziecka na Facebooku (profil ŁCDNiKP) i stronie 

internetowej ŁCDNiKP. 

 

 

……………………………… 

        (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna)* 
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Załacznik nr 4 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek 

mojego syna/córki ………………………………………………..…… 

zarejestrowany podczas realizacji: Konkursu Informatycznego – Mistrz Informatyki to ja - w 

mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Oświadczenie moje ważne jest tylko na w/w 

wydarzenie w edycji 2018r. 

 

………………...........................................           ..................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                      (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załacznik nr 5 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW Z WARSZTATÓW 

 

Zgoda na wykorzystanie materiałów utworzonych przez uczniów w czasie 

warsztatów zorganizowanych przez firmę Mechatronik – Artur Grochowski, do 

celów edukacyjnych i promocyjnych przez w/w firmę. 

 

 

 

 

…………………………………………..    ……………………………… 

             (miejscowość, data)    (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna)* 

 

 

 


