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Szanowni Państwo  

Dyrektorzy Szkół  

prowadzących  

klasy dotychczasowych gimnazjów 

 

Zbliża się etap szkolny Tematycznego Konkursu Informatycznego dla uczniów 

dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych  

w szkołach innego typu. W związku z tym zwracam się z prośbą o sprawne zorganizowanie  

i przebieg etapu szkolnego, zgodnie z Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty  

i Regulaminem Konkursu. 

 

1. Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Konkursu są Państwo zobowiązani  

do powołania szkolnej komisji konkursowej, w skład której wchodzi co najmniej 

dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden reprezentuje przedmiot konkursu. 

Proszę pobrać od rodziców uczniów biorących udział w Konkursie oświadczenia 

zgodne z Regulaminem. 

2. Plik z testem na etap szkolny będą mogli Państwo pobrać z serwera Kuratorium 

Oświaty w dniu 19 listopada 2018 r. od godziny 13.00. 

3. Plik z testem należy przekazać szkolnym komisjom konkursowym w dniu konkursu, 

w terminie umożliwiającym skopiowanie go na wszystkim stanowiska komputerowe, 

z zachowaniem zasady poufności. 

4. Eliminacje szkolne odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniu 20 listopada 2018 r. 
o godz. 13:00.  
Uczniowie będą pracować 45 minut udzielając odpowiedzi bezpośrednio w pliku 
zawierającym test. 

5. Klucz konieczny do ocenienia prac uczniów będzie można pobrać z panelu dyrektora 

na stronie Kuratorium Oświaty w dniu 20 listopada 2018 r. od godz. 15:00. 

Klucz jest pobierany w taki sam sposób jak test.  

6. Protokół z eliminacji szkolnych należy sporządzić w wersji elektronicznej  

(w programie Excel). Pliki z kartami odpowiedzi wszystkich uczniów  

wraz z wypełnionym protokołem w wersji elektronicznej należy spakować do formatu 

ZIP lub 7z i przesłać poprzez platformę konkursową https://gim.zsti.edu.pl  

do 22 listopada 2017 r. 

7. Protokół (Załącznik Nr 6 do Regulaminu) należy przesłać na adres Przewodniczącego 

Komisji Wojewódzkiej (tadeusz.bernady@kuratorium.krakow.pl) do 22 listopada 

2018 r. w nazwie pliku proszę podać nazwę szkoły i Nr komisji Rejonowej  

(np. szkola_R_4). 

8. W protokole proszę o wpisanie pełnej nazwy szkoły oraz podanie Nr REGON 

Dotychczasowego Gimnazjum (nie zespołów). 

NIE ZMIENIAMY FORMATOWANIA KOMÓREK. 

https://gim.zsti.edu.pl/
mailto:tadeusz.bernady@kuratorium.krakow.pl


9. Zastrzeżenia do wyników konkursu należy składać zgodnie z Regulaminem  

do Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej w terminie do 26 listopada 2018 r. 

10. Informacje na temat technicznej strony logowania udziela wiceprzewodniczący 

Komisji Wojewódzkiej – Miłosz Gabriel milosz.gabriel@gmail.com. 

11. Poniżej podaję wykaz komisji rejonowych Konkursu: 

Komisje Rejonowe 
 
 

 

Lp. Numer Komisji Powiaty 

1. 
Komisja Rejonowa nr 1  

w Krakowie 
Kraków Śródmieście 

2. 
Komisja Rejonowa nr 2  

w Krakowie 
Kraków Krowodrza 

3. 
Komisja Rejonowa nr 3  

w Krakowie 
Kraków Podgórze 

4. 
Komisja Rejonowa nr 4  

w Krakowie 
Kraków Nowa Huta 

5. 
Komisja Rejonowa nr 5  

w Skawinie 
krakowski ziemski, miechowski, proszowicki 

6. 
Komisja Rejonowa nr 6  

w Chrzanowie 
chrzanowski, olkuski 

7. 
Komisja Rejonowa nr 7  

w Myślenicach 
myślenicki, wielicki 

8. 
Komisja Rejonowa nr 8  

w Tarnowie 
m. Tarnów, tarnowski ziemski, dąbrowski 

9. 
Komisja Rejonowa nr 9  

w Bochni 
brzeski, bocheński 

10 
Komisja Rejonowa nr 10 

w Nowym Targu 
nowotarski, tatrzański 

11 
Komisja Rejonowa nr 11  

w Nowym Sączu 
m. Nowy Sącz, nowosądecki ziemski, gorlicki, 

limanowski 

12 
Komisja Rejonowa nr 12 

w Wadowicach 
oświęcimski, suski, wadowicki 

 

Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej  

Tadeusz Bernady 

mailto:milosz.gabriel@gmail.com

