
    
 

Regulamin XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 
 

I. Wstęp  
Organizatorem Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera" dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych zwanego dalej Konkursem jest Zespół Szkół 

Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów światowego 

dnia bezpiecznego Internetu Safer Internet Day zgodnie z inicjatywą zgłoszoną przez organizatorów konkursu na 

stronie http://www.saferinternet.pl/ Za poziom merytoryczny i organizację Konkursu odpowiedzialna jest 

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych. W organizacji Konkursu 

Komisja Konkursowa współdziała ze szkołami prowadzonymi przez Gminę Lublin i zainteresowanymi szkołami 

województwa lubelskiego. Działania będą realizowane pod hasłem: „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. 
 

 II. Cele szczegółowe konkursu 

 rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej,  

 promowanie zasad bezpieczeństwa komputerowego,  

 kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów,  

 promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń,  

 informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem 

nielegalnych treści w Internecie,  

 stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.  

 

III. Adresaci konkursu  
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pondpodstawowych, gimnazjalnych i podstawowych województwa 

lubelskiego. 

 

IV. Organizacja Konkursu  

 konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i regionalnego.  

 etap szkolny przeprowadzany jest na terenie zgłoszonej placówki z wykorzystaniem zadań przesłanych 

przez organizatora – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego.  

 etap regionalny przeprowadzany jest w siedzibie organizatora, z wykorzystaniem sprzętu 

i oprogramowania udostępnionego przez placówkę.  

 

Terminy etapów konkursu:  

 Etap szkolny:  

 termin przeprowadzenia: do dnia 15.12.2017r.  

  miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły  

 termin przesłania listy laureatów na adres e-mail: konkurs@zsen.lublin.pl niezwłocznie po 

przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 20.12.2017r.  

 Etap regionalny:  

 termin przeprowadzenia: 16.02.2018r. godz. 8:00-15:00   

z podziałem na grupy konkursowe 

godz. 8:00-10:00 szkoły podstawowe, 

godz. 11:00 -15:00 szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja 

 miejsce przeprowadzenia konkursu:  

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, 20-346 Lublin, ul. Długa 6  

 ogłoszenie wyników: 16.02.2018r. w siedzibie i na stronie internetowej organizatora.  

 

V. Uczestnictwo w Konkursie 

Szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin, nie dokonują zgłoszenia. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie szkół prowadzonych przez inne podmioty lub inne Gminy/Powiaty jest 

 zgłoszenie szkoły do konkursu - przez szkolnego opiekuna konkursu do dnia 5.12.2017r. na adres e - 

mail: konkurs@zsen.lublin.pl  

 przystąpienie uczniów do etapu szkolnego odbywającego się na terenie danej szkoły w dniu ustalonym 

przez komisję szkolną, nie później niż do dnia 15.12.2017r. z wykorzystaniem materiałów przesłanych 

przez organizatora.  

 przesłania listy laureatów na adres e-mail: konkurs@zsen.lublin.pl niezwłocznie po przeprowadzeniu 

konkursu, ale nie później niż do 20.12.2017r.  

 przybycie laureatów etapu szkolnego wraz z opiekunem do siedziby organizatora na etap regionalny.  



    
 

Uwaga: uczestnicy wraz opiekunem grupy przybywają na konkurs na koszt własny.  

 

VI. Zadania konkursowe i zasady oceny prac  

 za ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa,  

 zadania konkursowe mają charakter teoretyczny, 

 rozwiązania zadań w I etapie oceniane są przez szkolną komisję konkursową, która wybiera 

maksymalnie 3 laureatów z danego typu szkoły do reprezentowania placówki w etapie regionalnym  

 rozwiązania zadań w II etapie oceniane są przez Regionalną Komisję Konkursową oraz opiekunów 

przybyłych z młodzieżą z innych szkół  

 decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące przyznania miejsc, punktów i nagród są 

ostateczne,  

 w kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem sytuacje sporne rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

Konkursowej.  

 

VII. Komisja Konkursowa  
Do zadań Regionalnej Komisji Konkursowej należą:  

 opracowanie zadań konkursowych,  

 przygotowanie konkursu od strony organizacyjnej i technicznej,  

 ocena prac konkursowych etapu regionalnego konkursu i wyłonienie zwycięzców,  

 powiadomienie uczestników o wynikach,  

 zabezpieczenie tajności materiałów konkursowych i samodzielności pracy uczniów w trakcie zawodów 

finałowych,  

 wydanie uczestnikom zaświadczeń o udziale w Konkursie i uzyskanym  miejscu.  

 

VIII. Wyróżnienia i nagrody  
Na podstawie wyników etapu regionalnego Komisja Konkursowa wyłania laureatów i wyróżnionych finalistów,  

 laureatami zostają uczniowie z najwyższą liczbą punktów w danej  grupie konkursowej. Jeżeli 

najwyższą liczbę punktów uzyskała kilka osob organizatorzy przeprowadzają dogrywkę. Wyróżnienia 

otrzymują uczniowie którzy reprezentując w II etapie swoją szkole uzyskali wynik najwyższy i szkoła 

nie posiada laureatów w danej kategorii wiekowej. 

 dla laureatów i wyróżnionych w konkursie przewidziane są dyplomy i nagrody,  

 dla uczestników II etapu, którzy nie zostali laureatami, opiekunów przygotowujących młodzież do II 

etapu i szkół biorących udział w etapie regionalnym przewidziane są zaświadczenia o udziale 

w konkursie.  

 

Doradca metodyczny nauczycieli  

informatyki i przedmiotów  

informatycznych miasta Lublin  

Bożena Jarmuł 


