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Uprzejmie przypominam, że etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Informatycznego 

odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniu 7 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00. 

W związku z tym, zwracam się z prośbą o sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie 

eliminacji rejonowych na terenie Państwa szkół zgodnie z Regulaminu Konkursu.  

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Konkursu organizacja etapu rejonowego konkursu na 

terenie danej szkoły i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na Dyrektorze szkoły, z której 

uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego.  

Przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania zapisów regulaminu 

Konkursu. 

 

Przypominam również, że:  

 

1. Zgodnie z zapisami §10 ust. 3 Regulaminu Konkursu do zadań Dyrektora szkoły należy: 

 

a) powołanie zespołu nadzorującego pracę uczniów na tym etapie. W skład zespołu 

wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli zajęć edukacyjnych, innych niż przedmiot 

konkursu; 

b) pobranie z Panelu Dyrektora plików z zadaniami konkursowymi do skopiowania na 

komputery uczniowskie. Pliki będą dostępne 24 godziny przed godziną rozpoczęcia 

etapu rejonowego. Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe przekopiowanie plików 

na komputery i sprawdzenie poprawności otwierania się plików;  

c) zapewnienie sprzętu komputerowego służącego do rozwiązywania zadań;  

d) zorganizowanie i przeprowadzenie w terminie wskazanym w harmonogramie etapu 

rejonowego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczniów;  

e) nadzorowanie pracy zespołu nadzorującego w zakresie zakodowania prac 

konkursowych;  

f) przekazanie informacji o sposobie i terminie wglądu do prac uczniom i ich rodzicom, 

w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz na zasadach określonych w § 8 Regulaminu Konkursu;  

g) dostarczenie zakodowanych prac uczniów w formie elektronicznej do właściwej 

Komisji Etapu Rejonowego w dniu konkursu do godz. 15.00. Przekazanie 



rozkodowanych prac lub przekroczenie terminu ich dostarczenia skutkuje skreśleniem 

uczniów z listy uczestników.  

h) przestrzeganie określonych w harmonogramie konkursu terminów. Przekroczenie 

terminu skutkuje wykluczeniem ucznia z dalszego udziału w konkursie;  

2. Osoby mające dostęp do zadań konkursowych i schematów oceniania zadań w trakcie 

przygotowania i przeprowadzania kolejnych etapów konkursu są zobowiązane  

do dochowania tajemnicy i nieujawniania treści materiałów konkursowych.  

3. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów 

pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

4. Początek eliminacji rejonowych we wszystkich szkołach, których uczniowie 

zakwalifikowali się do etapu rejonowego został wyznaczony na godzinę 9.00  

Na rozwiązanie zadań konkursowych uczniowie mają 90 minut. 

5. Zadania na etap rejonowy będą mogli Państwo pobrać z Panelu Dyrektora 24 godziny przed 

godziną rozpoczęcia etapu rejonowego. Przypominam również, że każda szkoła powinna 

dysponować aktualnym oprogramowaniem obsługującym pliki zapisane  

w formacie PDF oraz arkusz kalkulacyjny MS Excel  lub LibreOffice. 

6. W Panelu Dyrektora wraz z arkuszem konkursowym opublikowana zostanie również 

instrukcja postępowania dla szkolnego zespołu nadzorującego przebieg rejonowego etapu 

konkursu. 

7. Loginy i hasła do platformy konkursowej, będą do uzyskania we właściwych Komisjach 

Rejonowych Konkursu od 5 grudnia 2022 r. Proszę o kontaktowanie się z Komisją z adresów 

z których przesyłane były wyniki etapu szkolnego. 

8. Instrukcje skierowane do uczniów, stanowiące integralną część zestawu zadań, należy 

uczniom głośno przeczytać. 

9. Uczniowie będą udzielali odpowiedzi w plikach arkusza kalkulacyjnego zamieszczonego na 

komputerze przez zespół nadzorujący. Po zakończonej pracy, uczeń zmienia nazwę pliku na 

otrzymany od zespołu indywidualny kod.  

10. Arkusz kalkulacyjny zawierający odpowiedzi, uczeń pod okiem członka zespołu 

nadzorującego przesyła na platformę konkursową logując się otrzymanymi od zespołu 

loginem i hasłem.  

 

11. Wstępne wyniki punktowe uzyskane przez uczniów w etapie rejonowym będą udostępnione 

w Panelu Dyrektora od 13 grudnia 2022 r. 

12. Wgląd do prac konkursowych odbywać się będzie w dniu 14 grudnia 2022 r. na platformie 

konkursu przy użyciu loginów i haseł uczestników otrzymanych od zespołu nadzorującego.  

13. Pisemne zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia i ocenienia pracy po etapie rejonowym 

konkursu składa się do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do  

15 grudnia 2022 r. elektronicznie: marcin.janeczek@kuratorium.krakow.pl lub na adres 

Wojewódzka Komisja Konkursowa Małopolskiego Konkursu Informatycznego, Kuratorium 

Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków. 



14. Informację o wstępnych wynikach, terminie wglądu do prac i terminie składania 

zastrzeżeń przekazuje uczestnikom etapu rejonowego Dyrektor szkoły lub upoważniona 

przez niego osoba.  

 

 

 

 


