Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
im. Stanisława Skrypija
ul. Antoniego Fontany 1
01 - 835 Warszawa

REGULAMIN
I KONKURSU „BIELAŃSCY MISTRZOWIE SCRATCH’A”

I.

ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 214 im. Stanisława Skrypija w Warszawie we współpracy z Burmistrzem
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
2. Koordynatorami konkursu są:
 Adam Banasiewicz (nauczyciel informatyki),
 Marcin Matysiak (nauczyciel informatyki).

II.

ADRESACI KONKURSU

Uczniowie III klas gimnazjalnych oraz IV – VIII klas szkół podstawowych zlokalizowanych na
terenie dzielnicy Bielany.
III.






IV.

CELE KONKURSU
Popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych,
kształtowanie umiejętności logicznego myślenia (myślenia komputacyjnego),
rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,
rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów,
dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć,
poszerzanie i utrwalanie wiedzy matematycznej.
ZASADY I TEMATYKA KONKURSU
1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
 uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i uczniowie III klas
gimnzajum.
2. Tematem konkursu jest „100 lat niepodległości Państwa Polskiego”.
3. Prace uczniowie przygotowują samodzielnie w programie Scratch.
4. Prace mogą być w dowolnej formie np. gra, animacja, animacja interaktywna.
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5. Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą
wstępem, instrukcję (w przypadku gry) wyświetlaną czasowo lub dostępną np.
pod przyciskiem „Instrukcja”.
6. Praca musi być dokończona i działająca. Nie może zawierać błędów
rzeczowych, ortograficznych, merytorycznych, wulgaryzmów, aktów przemocy
itp.
7. Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana samodzielnie. Za autorstwo
pracy ucznia odpowiada szkolny koordynator.
V.

OCENA PRAC

Podczas oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie zwracała uwagę na
następujące elementy:







VI.

zgodność pracy z tematem
zgodne z zasadami uruchomienie programu
obecność i czytelność instrukcji (w przypadku gry),
pomysłowość i oryginalność,
poprawność działania aplikacji
umiejętności programistyczne (m.in: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych
bloków, zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie
niewykorzystanych lub rozłączonych bloków).

HARMONOGRAM I ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW ORAZ PRZESYŁANIA
PRAC KONKURSOWYCH.
1. Szkołę do konkursu zgłasza szkolny koordynator. Zgłoszenie odbywa się
wyłącznie poprzez przesłanie skanu umieszczonego na stronie internetowej
organizatora http://www.spnr214.pl (zakładka: aktualności -> konkursy -> I
KONKURS „BIELAŃSCY MISTRZOWIE SCRATCH’A”) wypełnionego formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1) na adres e-mail: scratch@spnr214.pl.
Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatora konkursu mailem
zwrotnym.
2. Udział szkoły w konkursie można zgłaszać do 18.02.2019 r. do godziny 14.00.
3. Pliki zawierające aplikacje konkursowe należy przesyłać na adres
scratch@spnr214.pl do dnia 11 marca 2019 r. do godziny 14.00 wraz z
zeskanowaną i wypełnioną „kartą uczestnika konkursu” (załącznik nr 2). Wyżej
wymienione formularze można pobrać na stronie organizatora
http://www.spnr214.pl (zakładka: aktualności -> konkursy -> I KONKURS
„BIELAŃSCY MISTRZOWIE SCRATCH’A”)
4. Z jednej szkoły prace mogą przesłać maksymalnie dwie osoby w danej
kategorii wiekowej. W przypadku większej ilości chętnych uczniów w danej
placówce koordynator szkolny przeprowadza eliminacje wewnątrzszkolne.
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5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w
dniu 25 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 214.

VII.

NAGRODY

W konkursie przewidziane są następujące nagrody w każdej kategorii wiekowej:





I miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienie

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Decyzje w sprawach, które nie są objęte niniejszym regulaminem podejmuje Komisja
Konkursowa.

KOORDYNATORZY:
ADAM BANASIEWICZ
MARCIN MATYSIAK
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(Załącznik nr 1 do regulaminu
I KONKURSU „BIELAŃSCY
MISTRZOWIE SCRATCH’A”)
pieczęć szkoły

Zgłaszam …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres szkoły)

do udziału w I KONKURSIE „BIELAŃSCY MISTRZOWIE SCRATCHA” organizowanym przez
Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija w
Warszawie.

…………………………………………..

……………………………………………

(data i podpis koordynatora)

(data i podpis dyrektora szkoły)
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(Załącznik nr 2 do regulaminu
I KONKURSU „BIELAŃSCY
MISTRZOWIE SCRATCH’A”)

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU
I Konkurs
BIELAŃSCY MISTRZOWIE SCRATCH’A

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………
Klasa: ……………….
Szkolny koordynator: ………………………………....
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres szkoły)

INFORMACJE O PROGRAMIE:
Nazwa pliku: …………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi nr 214 w Warszawie w celu organizacji i przeprowadzenia I KONKURSU „BIELAŃSCY
MISTRZOWIE SCRATCH’A”.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182
z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 z siedzibą w
Warszawie przy ul. Antoniego Fontany 1. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych
osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu
o wyrażone zgody.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 611 z późn. zm.). Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku
poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki
uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
214 w Warszawie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 214 w Warszawie oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie jej w celach edukacyjnych.

……………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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