
  

                      
  

 

RREEGGUULLAAMMIINN  

XXVV  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  KKOONNKKUURRSSUU    

WWIIEEDDZZYY  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEEJJ  

MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  OOCCHHOOTTNNIICCZZYYCCHH  HHUUFFCCÓÓWW  PPRRAACCYY  

 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Organizatorem konkursu jest Komenda Główna OHP wraz z Centrum Kształcenia  

i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie przy współpracy Zespołu Szkół 

Niepublicznych w Tarnowie. 

2. Konkurs kierowany jest do uczestników jednostek opiekuńczo-wychowawczych  

Ochotniczych Hufców Pracy. 

3. Uczestnictwo młodzieży w konkursie jest dobrowolne. 

4. Podczas przygotowywań do konkursu oraz wykonując zadania konkursowe należy 

pamiętać o zachowaniu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG DZIAŁAŃ KONKURSOWYCH 

1. Harmonogram przebiegu konkursu: 

ETAP PODSTAWOWY: 

a) do dnia 30 czerwca 2020 r. ––  na poziomie lokalnym (HP, OSiW) oraz w CKiW, 

udział biorą wszyscy zainteresowani uczestnicy; zadanie konkursowe polega  

na samodzielnym wykonaniu przez uczestnika pracy konkursowej z zastosowaniem 

technologii informatycznych, a następnie przekazuje ją wychowawcy, który przesyła 

pracę do WK; 

b) do 31 lipca 2020 r. – ocena prac i wyłonienie na poziomie poszczególnych 

WK/CKiW po jednym reprezentancie do etapu finałowego oraz przesłanie do CKiW 

OHP w Tarnowie przez stronę internetową www.wetransfer.com  bądź drogą 

pocztową (adres: CCeennttrruumm  KKsszzttaałłcceenniiaa  ii  WWyycchhoowwaanniiaa  OOcchhoottnniicczzyycchh  HHuuffccóóww  PPrraaccyy, 

uull..  MMoośścciicckkiieeggoo  2277,  3333--110000  TTaarrnnóóww, e-mail: sekretariat@ckiw-tarnow.ohp.pl  tel./fax  

14 621 72 35) jednego zgłoszenia z poszczególnych WK oraz CKiW, które zawiera: 

 imię i nazwisko uczestnika; 

 poziom kształcenia uczestnika; 

 nazwę Wojewódzkiej Komendy/CKiW OHP; 

 pracę konkursową wykonaną przez reprezentanta; 

 tematykę pracy; 

http://www.wetransfer.com/
mailto:sekretariat@ckiw-ohp.tarnow.pl


2 

 

 informację o narzędziach użytych do wykonania pracy (w tym spis użytych 

narzędzi, np. oprogramowanie wraz z numerem wersji, w przypadku stron 

WWW, informację z jakiego systemu uczestnik korzystał tj. WIX, Wordpress, 

Prezi, itp.); 

 zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór do wykorzystania); 

ETAP FINAŁOWY: 

c) ddoo  3311  ssiieerrppnniiaa  22002200  rr..  ––  ddookkoonnaanniiee  pprrzzee  kkoommiissjjęę  kkoonnkkuurrssoowwąą  nnaa  eettaappiiee  

ooggóóllnnooppoollsskkiimm  wwssttęęppnneejj  kkwwaalliiffiikkaaccjjii  wwyyłłaanniiaajjąącceejj  1122  uucczzeessttnniikkóóww  ddoo  eettaappuu  

ffiinnaałłoowweeggoo organizowanego centralnie i powiadomienie o tych wynikach 

WK/CKiW; 

d) wwrrzzeessiieeńń  22002200  rr.. – realizacja zadania konkursowego, w którym udział bierze  

12 wyłonionych finalistów, składającego się z dwóch części: 

 test online, zamknięty (max. 45 min.) nt. „Cyberprzemoc i cyberbezpieczeństwo”; 

 przesłuchania online (ok. 15-20 min.) przeprowadzane przez komisję 

konkursową, dotyczące wykonanych i przysłanych prac konkursowych; 

UUWWAAGGAA:: 

Szczegółowy terminarz zadania zostanie ustalony i przekazany do WK/CKiW. 

Właściwe jednostki będą zobowiązane do zapewnienia swoim finalistom warunków 

umożliwiających im we wskazanym terminie wzięcie udziału w teście online oraz 

przesłuchaniach online. 

e) wwrrzzeessiieeńń  22002200  rr.. – rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie WK/CKiW o jego 

ostatecznych wynikach. 

2. Praca konkursowa wykonywana przez uczestnika: 

a) może mieć dowolną tematykę, wybraną przez uczestnika; 

b) jest oparta na treściach programowych poszczególnych typów szkół oraz 

zainteresowaniach uczestnika konkursu; 

c) dopuszczalne jest stosowanie w jednej pracy różnych technik informatycznych; 

d)  proponowany zakres technologii  informatycznych obejmuje: 

 programowanie (C++, Java itp.); 

 tworzenie baz danych i ich wykorzystanie w aplikacji lub na stronie 

internetowej; 

 aplikacje na smartfony; 

 tworzenie stron internetowych (PHO, Javascript itp.); 

 obróbka plików multimedialnych; 

 grafika komputerowa; 

 inne; 

e) w przypadku aplikacji komputerowych wymagane jest posiadanie kodu źródłowego, 

dzięki któremu możliwa jest ocena samodzielności wykonania pracy; 

f) w przypadku grafiki i plików multimedialnych konieczne jest dostarczenie 

wszystkich plików użytych do montażu (jeśli obraz powstaje np. w Photoshopie, 

który składa się z innych obrazów, wszystkie te obrazy powinny być dołączone  

do pracy uczestnika konkursu, analogicznie w przypadku filmów i muzyki); 

g) dopuszcza się zaawansowane wykorzystanie narzędzi informatycznych np. montaż 

filmu przy użyciu wielu narzędzi: od rejestracji dźwięku i video, poprzez jego 

obróbkę, do efektu finalnego z elementami dodatkowymi jak czołówka, napisy itp. 
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3. ZZaawwaarrttoośśćć  pprraacc  kkoonnkkuurrssoowwyycchh  nniiee  mmoożżee  nnaarruusszzaaćć    pprraawwaa  oorraazz  ooggóóllnniiee  pprrzzyyjjęęttyycchh  

nnoorrmm  ii  zzaassaadd  wwssppóółłżżyycciiaa  ssppoołłeecczznneeggoo..   

 

III.  KOMISJA KONKURSOWA 

1. Na etapie podstawowym komisja konkursowa zostaje powołana przez Komendanta 

Wojewódzkiego/Dyrektora CKiW. W skład komisji powinny wchodzić przynajmniej trzy 

osoby, w tym co najmniej jeden nauczyciel przedmiotów informatycznych. 

2. Na etapie finałowym komisję powołuje Dyrektor CKiW OHP w Tarnowie  

w  porozumieniu z organizacjami patronującymi.  

3. Komisja konkursowa: 

a) pracuje w oparciu o tryb i zasady określone przez przewodniczącego komisji; 

b) dokonuje weryfikacji i oceny zadań konkursowych pod względem formalnym  

i merytorycznym; 

c) wyłania laureatów, stosownie do etapu konkursu; 

d) dokonuje zgłoszenia, stosownie do etapu konkursu; 

e) sporządza protokół prac komisji.        

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku etapu podstawowego powołanie komisji konkursowej w WK i CKiW 

powinno nastąpić najpóźniej 3 dni przed terminem jego organizacji. 

2. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody. 

3. Decyzja o terminie i sposobie wręczenia nagród laureatom konkursu uzależniona będzie 

od rozwoju sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Szczegółowe informacje w tym 

zakresie zostaną przekazane w terminie późniejszym. 

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na poinformowanie uczestników będących 

absolwentami OHP w roku szkolnym 2019/2020, o kwestiach dotyczących terminu 

działań finałowych rozstrzygających konkurs i wręczenia nagród.  

5. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 

a) pod nr tel. (14) 621 72 35 (wew. 114) p. Lucyna Smoleńska CKiW OHP  

w Tarnowie; 

lub  

b) pod nr tel. (22) 578 47 98 p. Grzegorz Zajączkowski BKW KG OHP 

w Warszawie.  

 

  

 

 


