SZKOŁY GIMNAZJALNE
Regulamin
VII POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „GIM-BIT”
1. Wstęp:
Konkurs informatyczny "GIM-BIT" jest konkursem przedmiotowym, międzyszkolnym organizowanym przez
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim dla uczniów gimnazjum
powiatu mińskiego. Nauczyciele przygotowujący konkurs: Marek Szczurowski, Anna Dąbrowska, Katarzyna
Kupidura- Ostrowska, Marek Sitek.
2. Cele konkursu:
o Zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy informatycznej w życiu codziennym.
o Pobudzanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.
o Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej.
o Stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa.
o Stworzenie warunków nauczycielom informatyki do twórczej pracy z młodzieżą.
o Zainteresowanie uczniów gimnazjum programowaniem.
3. Organizacja konkursu:
o Konkurs jest przeprowadzany w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy,
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel./fax: (25) 759 34 77
o Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych.
o Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
Etap I
o Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat „ Wirtualny spacer po mojej miejscowości”
o Forma: prezentacja multimedialna z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania do ich
tworzenia.
o Prace nadesłane na konkurs nie mogą być powieleniem prac już wcześniej nagrodzonych lub
wyróżnionych oraz nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
o Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dwuosobowy zespół uczniów.
o Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 2 drużyny.
o Zgłoszenie udziału do 2 grudnia 2016 r. mailem na adres: zsz2.gimbit@gmail.com
o Zgłoszenie wpisane w treści maila (nie, jako załącznik) powinno zawierać:
 imiona i nazwiska uczniów,


klasę,




pełną nazwę szkoły (będzie widniała na dyplomach i podziękowaniach),
imię i nazwisko opiekuna,



dane kontaktowe opiekuna (telefon lub mail).

o Prace na płycie CD opisanych (imiona i nazwiska uczniów, nazwa i adres szkoły, imię i
nazwisko nauczyciela - opiekuna) należy dostarczyć do 20 stycznia 2017 roku, osobiście
składając w sekretariacie szkoły ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim lub wysłać na adres szkoły
z dopiskiem "Konkurs informatyczny GIM-BIT".
o Kryteria oceny prac:
pomysłowość autorów – 2 pkt.
poprawność techniczna – 2 pkt.
poprawność merytoryczna - 2pkt.
zastosowane środki wyrazu ( fotografie, dźwięk, przejścia, animacje) – 2 pkt.
estetyka wykonania – 2 pkt.
Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu zostaną poinformowani drogą mailową bądź telefonicznie do
31 stycznia 2017 r .
Etap II
Quiz z wiedzy dotyczącej algorytmów i elementów programowania, który odbędzie się w Zespole Szkół nr
2 im. Powstańców Warszawy, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 3 marca 2017 r. o
godz. 11:00.
W sytuacji, kiedy dwie drużyny otrzymają taką samą ilość punktów, organizatorzy przewidują dogrywkę.
Po quizie krótka prezentacja prac oraz słodki poczęstunek.
4. Nagrody:
o Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja przez autorów nagrodzonych prac
odbędzie się dnia 3 marca 2017r o godz. 12:30
o Przy ustaleniu wyników konkursu są sumowane punkty z I i II etapu.
o Nagrody otrzymają trzy drużyny, które uzbierają największą ilość punktów z I i II etapu.
o Pozostałe ciekawsze prace mogą zostać wyróżnione.
o Drobne upominki otrzymają wszyscy uczestnicy II etapu.
o Pisemne podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczestników konkursu.
W razie zmiany terminu, opiekun każdej zgłoszonej grupy zostanie poinformowany telefonicznie lub
mailem indywidualnie.

