
Kuratorium Oświaty w Krakowie          

Kraków, 4 marca 2018 r. 

EPZ-I.5563.111.21.2018.TB 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie  

Informuję, że  

Etap Wojewódzki Tematycznego Konkursu Informatycznego „Od algorytmu do programu” 

odbędzie się, w dniu 25 marca 2019 r. w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie,  

ul Kamieńskiego 49.  

1. Konkurs rozpocznie się o godz. 12:00 

2. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań konkursowych to 120 minut.  

Uczniów wraz z opiekunami prosimy o przybycie na miejsce pół godziny  

przed rozpoczęciem konkursu, tj. najpóźniej o godz. 11:30. 

3. Opublikowanie wstępnych wyników etapu wojewódzkiego 27 marca 2019 r. 

4. Wgląd do prac uczestników konkursu od 27 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.  

do godz. 22:00 na platformie konkursu. 

5. Składanie zastrzeżeń do 3 kwietnia 2019 r. 

6. Opublikowanie ostatecznych wyników uczestników etapu wojewódzkiego na stronie 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 12 kwietnia 2019 r. 

7. Ogłoszenie listy Laureatów i Finalistów Konkursu 15 kwietnia 2019 r.  

Przypominam zasady obowiązujące podczas eliminacji konkursowych:  

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 

regulaminu oraz instrukcji podanych przez Komisję Wojewódzką. 

2. Każdy uczestnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną i przybory do pisania. 

3. Uczestnik w czasie etapu wojewódzkiego będzie samodzielnie rozwiązywał zadania 

przygotowane na pulpicie komputera. 

4. Podczas pracy nie można konsultować się z innymi uczestnikami konkursu, spożywać 

posiłków i napojów. 

5. Do sali, w której będzie odbywał się konkurs nie można wnosić piórnika, plecaka, torebki, 

urządzeń mobilnych. Wszystkie te przedmioty przed wejściem na salę należy pozostawić  

u opiekunów lub zdeponować u przedstawiciela komisji. 

6. Po wejściu na salę uczeń wypełnia czytelnie metryczkę uczestnika konkursu, na której 

wpisuje: imię nazwisko, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, powiat oraz imię 

i nazwisko nauczyciela – opiekuna, który przygotowywał ucznia do konkursu. 

7. Po zakończeniu pisania uczeń udaje się w wyznaczone przez organizatorów miejsce. 

Przed salami, w których odbywa się konkurs, należy zachować ciszę.  

Przewodniczący 
Komisji Wojewódzkiej Konkursu 

Tadeusz Bernady 
 


