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Etap Wojewódzki Tematycznego Konkursu Informatycznego „Od algorytmu do programu” 

odbędzie się, w dniu 22 marca 2022 r. w Zespole Szkół Elektrycznych  

nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49.   

 

Konkurs rozpocznie się o godz. 10:00. 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. 9:30.  

Jednocześnie przypominam, że za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w konkursie 

odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, zatem proszę o zapewnienie opieki 

uczniom przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konkursu. 

 

Na teren szkoły, w której odbywa się etap wojewódzki konkursu będą mogli wejść 

wyłącznie zakwalifikowani uczniowie.  

Rodzic/opiekun może wejść z uczniem na teren szkoły (nie do sali), tylko w sytuacji, kiedy 

uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

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

Uczestnik w czasie etapu wojewódzkiego będzie samodzielnie rozwiązywał zadania 

przygotowane na pulpicie komputera. Podczas pracy nie można konsultować się z innymi 

uczestnikami konkursu, spożywać posiłków i napojów.  

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. 

Po wejściu na salę uczeń wypełnia 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. 



Wstępne wyniki punktowe uzyskane przez uczniów w etapie wojewódzkim będą 

udostępnione w Panelu Dyrektora od 28 marca 2022 r.  

Wgląd do prac uczniowie będą mieli w dniu 29 marca 2022 r. za pośrednictwem platformy 

konkursowej. Logowanie do platformy odbywać się będzie przy pomocy otrzymanych 

podczas etapu rejonowego loginu i hasła. 

Pisemne zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia i ocenienia pracy po etapie wojewódzkim 

konkursu składa się do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na adres 

email: marcin.janeczek@kuratorium.krakow.pl lub na adres Wojewódzka Komisja 

Konkursowa Konkurs Tematyczny „Od algorytmu do programu”,  Kuratorium Oświaty  

w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków do dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

 

 

 


