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ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI 

I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO  
 

 

 

 

REGULAMIN 
 

KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

 

Historia kodem zapisana 
  

 
 

I. ORGANIZATOR  
 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

Odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Lidia Aparta 

 

II. ADRESAT KONKURSU  
 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach 

wiekowych (od 9-11 lat i od 12-15 lat) z klas IV-VIII z terenu Łodzi. 

 

III. CELE KONKURSU 

 

 Umożliwienie uczniom uzdolnionym wykazania się swoimi umiejętnościami 

informatycznymi w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych. 

 Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu programowania. 

 Szerzenie wiedzy i kultury informatycznej wśród uczniów szkół podstawowych. 

 Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec problemów informatycznych. 

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

 

Komisja Konkursowa będzie oceniać walory prac w dwóch kategoriach: 

 pracę multimedialną prezentującą historię rodzinnego miasta lub wybranego 

wydarzenia wykonana w programie Scratch przez uczniów klas IV-VI (kategoria I). 

 grę edukacyjną związaną z historią rodzinnego miasta lub wybranego wydarzenia 

wykonana w programie Scratch przez uczniów klas VII-VIII (kategoria II). 

 



 2 

 

V. ZALECANA LITERTURA 
 

 Wprowadzenie do środowiska Scratch 

(https://www.epodreczniki.pl/reader/c/275375/v/latest/t/student-canon/m/m177f859858614f2d) 

 Mistrzowie kodowania  

(http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna) 

 

 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

Konkurs jest konkursem dwuetapowym. 

o Etap szkolny: 

 Szkolną Komisję Konkursu, której zadaniem jest kwalifikowanie uczniów z danej 

placówki oświatowej powołuje Dyrektor Szkoły. 

  Uczestnik/uczestniczka konkursu - uczeń/uczennica z klas IV-VIII przygotowuje  

pracę konkursową w określonej kategorii, która jest oceniana przez Szkolną 

Komisję Konkursową. 

  Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Wszystkie materiały  

wykorzystane w pracy konkursowej powinny być wykonane samodzielnie lub 

pochodzić ze zbiorów biblioteki programu Scratch. 

 Szkolna Komisja Konkursowa do etapu II kwalifikuje maksymalnie trzech 

uczniów z każdej kategorii. Zakwalifikowane prace należy umieścić na  platformie 

Scratch, w Studio:  

      Konkurs_ŁCDNiKP_2018/2019: https://scratch.mit.edu/studios/5400405/ 

 Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie projektu przez organizatorów dla celów edukacyjnych. 

o Etap ogólnołódzki:  

 przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego, 

 Komisja ocenia i dokonuje wyboru 10 prac z każdej kategorii do finałowej 

prezentacji. 

 prace będą oceniane w oparciu o kryteria podane przez Komisję Konkursową. 

 Finał konkursu polega na publicznej prezentacji prac konkursowych wybranych 

w etapie wojewódzkim. 

 Prezentacja będzie miała charakter wystawy. Każdy uczestnik finału będzie miał do 

dyspozycji stanowisko komputerowe. 

http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna
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 Uczestnicy finału zaprezentują swoje prace przy stanowiskach komputerowych 

przed Komisją Konkursową i innymi finalistami konkursu. 

 Komisja dokonuje wyboru laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. 

 Przewiduje się nagrodę publiczności. 

Kryteria merytoryczne: 

 zawartość merytoryczna,  

 pomysłowość i oryginalność, 

 różnorodność wykonanych samodzielnie elementów pracy 

Kryteria techniczne: 

 optymalne rozwiązania programistyczne. 

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. 

 

VII. TERMINARZ KONKURSU 

 

 do 16 stycznia 2019 r. – oddanie kart zgłoszenia uczestnictwa do nauczyciela 

informatyki Mariusza Rudzińskiego  

 do 31 stycznia 2019 r. – przesłanie kart zgłoszenia uczestnictwa szkół w konkursie  

 do 1 lutego 2019 r. – oddanie prac konkursowych do nauczyciela informatyki 

Mariusza Rudzińskiego  

 do 25 lutego 2019 r. przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu; 

 do 1 marca 2019 r. dostarczenie: 

o kart zgłoszenia uczniów oraz umieszczenie prac na platformie Scratch:  

https://scratch.mit.edu/studios/5400405/   

      (w Studio: Konkurs_ŁCDNiKP_2018/2019).  

Praca konkursowa powinna mieć status “udostępniona”.  

Do organizatora konkursu należy dostarczyć w formie  e-mail: link do pracy  

 konkursowej, imię i nazwisko autora i opiekuna, nazwę szkoły  

o oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu 

 do 31 marca 2019 r. –  eliminacje ogólnołódzkie; 

 do 30 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu. 

 

https://scratch.mit.edu/studios/5400405/
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VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIÓW W KONKURSIE należy przesłać pocztą, bądź pocztą 

elektroniczną lub faksem (42 678-10-85) albo pozostawić w sekretariacie Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, 

I piętro, p. nr 105. 

UWAGA! Do KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIÓW W KONKURSIE należy dołączyć 

wypełniony i podpisany dla każdego uczestnika konkursu Załącznik nr 3 – 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU PONIŻEJ SZESNASTEGO ROKU ŻYCIA. 

 

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI 

KONKURSOWYCH 
 

Eliminacje na I etapie przeprowadzane w szkołach macierzystych uczestników 

Eliminacje na II etapie przeprowadzane w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29. 

 

X. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na stronie 

internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

(www.wckp.lodz.pl) w części poświęconej konkursom do 30 kwietnia 2019 r. 

 

XI. NAGRODY 

 

Laureaci otrzymają nagrodę rzeczową i dyplom. 

 

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. 

 

XIII.  ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE 

Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW W KONKURSIE 

http://www.wckp.lodz.pl/
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Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU PONIŻEJ SZESNASTEGO 

ROKU ŻYCIA 

 

Komisja konkursowa 


