
 
 

 

R E G U L A M I N     G M I N N E G O     K O N K U R S U 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR  

Szkoła Podstawowa w Michalu 

Ul. Michale 101a 

86-134 DRAGACZ 

 

Osoba do kontaktu:  Marcin Zgliczyński  

mtech@tlen.pl 

     787-634-757 

 

II. CELE KONKURSU  

- Rozwijanie matematycznych kompetencji uczniów klas trzecich 

- Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,  

- Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,  

- Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie kodowania              

i robotyki  

 

 

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA  

Pierwszy gminny konkurs kodowania skierowany jest do uczniów klas trzecich        

i nauczycieli szkół i placówek oświatowych mieszczących się na terenie gminy 

Dragacz. Konkurs odbędzie się 13.10.2021 roku w sali gimnastycznej  Szkoły 

Podstawowej w Michalu. Czas trwania konkursu przewidujemy od 9.00 do 12.00. 

Serdecznie zapraszamy po dwa zespoły z każdej szkoły. Zespół składa się z pięciu  

#matcodec 



 
uczniów z opiekunem/nauczycielem. W trakcie konkursu opiekun/nauczyciel 

porusza się po sali gimnastycznej ze swoimi uczniami. Zgłoszenie udziału odbywa 

się drogą emailową na adres mtech@tlen.pl   . Poprawne wykonanie zadania 

skutkuje przepustką do wykonania kolejnego zadania. W sali jest 6 stanowisk          

z zadaniami a drużyna rozwiązuje 5 z nich. Drużyna która najszybciej rozwiąże 

poprawnie 5 zadań wygrywa konkurs.  

 

IV. ZGODY I POZWOLENIA 

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest przedstawienie 

najpóźniej w dniu konkursu podpisanej zgody rodzica na udział w konkursie              

i wykorzystania wizerunku . 

 

V. ZASADY SANITARNE 

W czasie pobytu na terenie szkoły niezbędne jest przestrzeganie ogólnie 

przyjętych zasad higieny, posiadanie i używanie maseczek ochronnych. 

Organizator zapewnia środki dezynfekcyjne do rąk.  

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Organizator w dniu  konkursu powołuje sędziego zapisującego kolejność 

poszczególnych wykonywanych zadań. Sędzia publicznie podaje wynik 

konkursu do wiadomości uczestników. 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michalu przyznaje jedną Nagrodę Główną 

zwycięskiemu zespołowi oraz dwa wyróżnienia. Każda drużyna otrzymuje 

pamiątkowy dyplom. 

 

mailto:mtech@tlen.pl


 
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

1. Ogłoszenie wyników nastąpi: 

- bezpośrednio po zakończeniu konkursu 

- na stronie internetowej szkoły  

- na grupie Facebookowej szkoły organizującej konkurs 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub 

unieważnienia konkursu z przyczyn od niego niezależnych.  

3. Nasza inicjatywa jest realizowana w ramach #CodeWeek2021 

  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

w konkursie i życzymy powodzenia       


