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REGULAMIN 

VIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  INFORMATYCZNEGO  

WIOSNA, ACH TO TY 

I. Organizator  

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

 

II. Współorganizator  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego 

 

III. Patronat honorowy 

Marszałek Województwa Łódzkiego 

Łódzki Kurator Oświaty 
 

IV. Adresat konkursu  
Nauczyciele szkół podstawowych oraz uczniowie klas trzecich pierwszego etapu 

kształcenia z terenu Łodzi i województwa łódzkiego 
 

V. Cele konkursu 
 

 popularyzowanie wśród nauczycieli i uczniów wiedzy o środowisku i specyfice 

Ziemi Łódzkiej,  

 doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową 

(edytowania tekstów i tworzenia prac graficznych), 

 propagowanie osiągnięć nauczycieli oraz uczniów w wieku wczesnoszkolnym. 

 

VI. Przedmiot oceny konkursowej 

Komisja będzie oceniać wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji informatycznej - 

formatowanie tekstu z zastosowaniem programu WordPad oraz sposób 

zaprezentowania i walory pracy plastycznej wykonanej w programie Paint, zgodnej  

z tematyką konkursu. Obowiązuje system operacyjny Windows XP i wyższe. 

Edycja Konkursu nosi tytuł: Ptaki śpiewające w Parku Krajobrazowym Wzniesień 

Łódzkich. 

 

VII. Zalecana literatura 

 Kiałka D., Kiałka K., Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem     

w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Helion 

 Kiałka D., Kiałka K., Boratyńska I., Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa                 

z komputerem w kształceniu zintegrowanym, Wydawnictwo Helion 

 Gulgowski M., Lipski J., Mordaka M., Komputerowe opowieści. Podręcznik  

do edukacji informatycznej dla klas młodszych szkoły podstawowej., 

Wydawnictwo Czarny Kruk 
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 Giergielewicz B., Stolarczyk E., Zabawy z komputerem. Ćwiczenia dla klas I-III, 

Wydawnictwo Żak, 

 Jędrzejek M., Gilner J., Przygoda z komputerem, Videograf Edukacja, 

 Kęska M., Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami klasa1, My się myszki 

nie boimy!, Wydawnictwo Nowa Era, 

 Lewandowska B., Program nauczania do cyklu podręczników Wesoła szkoła  

i przyjaciele. Zajęcia komputerowe. Edukacja wczesnoszkolna. Klasy 1–3, WSiP, 

 https://parkilodzkie.pl/pkwl  

 

Dodatkowo zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w bezpłatnych 

zajęciach „Wiosna, ach to ty”, które odbędą się w dniu 26 marca 2019 r.  

w godz. 14.00–15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  

w Łodzi, ul. Wólczańska 202.  

Podczas spotkania przedstawimy regulamin i szczegółowy przebieg konkursu. 

Nauczyciele będą także mieli możliwość uzyskania pomocy metodycznej  

i merytorycznej dotyczącej tematyki konkursu. 

 

VIII. Struktura i przebieg konkursu 

Konkurs jest organizowany w 2 etapach: 

Etap I - szkolny 

Nauczyciele przygotują zadania konkursowe dla uczniów swojej szkoły. Eliminacje  

na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora  

Szkoły, która wytypuje dwóch ucznia do udziału w finale.  

Etap II - wojewódzki  (finał) 

Eliminacje konkursowe na II etapie zostaną przeprowadzone przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Łodzi. 

Uczniowie będą pracowali w programie Paint i WordPad. 

Wykonają samodzielnie, w ciągu 60 minut, zadanie złożone z 2 części: 

- edytowanie podanego tekstu z zastosowaniem programu Word Pad, 

- wykonanie pracy plastycznej za pomocą narzędzi z programu Paint. 

Prace oceniane będą pod kątem:  

- wykorzystania narzędzi dostępnych w programach WordPad i Paint, 

- poprawności edycji tekstu, 

- estetyki, pomysłowości, 

- kompozycji plastycznej, 

- zgodności z tematem. 

 

IX. Terminarz konkursu 

Eliminacje na I etapie  i zgłoszenie dwóch uczniów z klasy III do konkursu – do dnia  

5 kwietnia 2019 r. – decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona). 

Eliminacje na II etapie – 25 kwietnia 2019 r.  

O zakwalifikowaniu uczniów do konkursu i dokładnym terminie przeprowadzenia 

eliminacji finałowych nauczyciele zostaną powiadomieni drogą mailową (konieczne 

jest podanie w karcie zgłoszenia adresu mailowego nauczyciela).  
 

X. Zgłaszanie uczniów do konkursu 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1) należy przesłać  mailem 

na adres: wiosnawparku@tlen.pl . 

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i upowszechniania wizerunku 

(załącznik nr 2 i 3) można przesłać faksem 42 636 61 46 lub dostarczyć najpóźniej  

w dniu Konkursu. 

O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie poinformujemy nauczycieli drogą 

mailową. 

https://parkilodzkie.pl/pkwl
mailto:wiosnawparku@tlen.pl
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XI. Miejsce przeprowadzenia eliminacji konkursowych 

Etap szkolny – siedziby szkół uczestników konkursu 

Etap wojewódzki (finał) – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, 

ul. Wólczańska 202 
 

XII. Sposób i termin ogłoszenia wyników 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu w dniu 

eliminacji finałowych. Wraz z pracami konkursowymi zostaną zamieszczone  

na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

www.wodn.lodz.pl  (w zakładce KONKURSY). 

Zdjęcia z przebiegu konkursu będzie można oglądać w internetowej Galerii WODN.  
 

XIII. Nagrody 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Nauczyciele laureatów zostaną 

uhonorowani dyplomami. 
 

XIV. Uwagi końcowe 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji szkolnej. 

2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac wykonanych przez 

uczestników konkursu. 
 

XV. Załącznik 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu - karta zgłoszenia udziału w konkursie   

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu -  zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia 

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu - klauzula informacyjna dla uczestników 

konkursów - rodzice/opiekunowie  

4. Załącznik nr 4 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie wizerunku nauczyciela 

5. Załącznik nr 5 do Regulaminu - klauzula informacyjna dla nauczycieli             
 

 

XVI. Kontakt  

Kierownik projektu – Bogusława Rajska, nauczyciel-konsultant WODN Łódź, 

42 636 99 08, 42 636 81 83 w. 34, brajska@tlen.pl 

 

http://www.wodn.lodz.pl/
mailto:brajska@tlen.pl

