Regulamin Konkursu Informatycznego Wydziału
Informatyki Politechniki Białostockiej KIWI
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2014/2015
1. Konkurs Informatyczny Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej KIWI
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
prowadzony jest przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Siedzibą
Konkursu jest Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.
2. Cele Konkursu:
a) rozwijanie zainteresowań uczniów,
b) pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej
wiedzy w praktycznym działaniu,
c) pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu,
d) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach
wyższego stopnia,
e) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
3. Władze Konkursu to Komitet Konkursu.
a. Komitet Konkursu wyłania Przewodniczącego Komitetu Konkursu spośród
swoich członków.
b. Do zadań Komitetu Konkursu należy formułowanie ogólnych zasad
dotyczących Konkursu oraz opiniowanie spraw wskazanych przez
Przewodniczącego. Na posiedzenia Komitetu Konkursu mogą być zapraszani
w charakterze gości nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
c. Decyzje bieżące dotyczące Konkursu
są podejmowane
przez
Przewodniczącego.
d. Przewodniczący może powołać Zastępcę.
e. Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Przewodniczący sporządza
sprawozdanie z jego przebiegu i ogłasza wyniki.
f. Skargi uczestników Konkursu rozpatruje Przewodniczący, po zasięgnięciu
opinii Komitetu Konkursu.
4. Warunki przebiegu Konkursu
a. Władze i organizatorzy Konkursu dołożą wszelkich starań by przebiegał on
właściwie, zgodnie z Regulaminem.
b. Wydział Informatyki PB nie bierze odpowiedzialności za:
i.
ewentualne nieprawidłowości niezależne od Komitetu Konkursu, np.
związane z awarią sprzętu informatycznego (mimo stosowanych
zabezpieczeń) lub z długotrwałą przerwą w dostawie energii;

wystąpienie błędów w systemie informatycznym, których nie uda się
wcześniej ujawnić mimo procedury testowej;
iii. szkody powstałe z winy osób trzecich, na przykład zaburzających pracę
Systemu poprzez Internet lub inaczej.
5. Zadania konkursowe
a. Zadania konkursowe układa zespół powołany przez Komitet Konkursu.
b. Członkowie zespołu są zobowiązani do nieujawniania treści zadań ani
prawidłowych odpowiedzi do momentu trwałego wycofania zadań z Konkursu.
ii.

Przebieg Konkursu w roku 2014/2015
Edycja pierwsza
1. Rozpoczęcie Konkursu
I edycja Konkursu rozpocznie się 18 lutego 2015 r.
2. Zgłoszenie do Konkursu
a. Zgłaszanie szkół do udziału w Konkursie KIWI odbywa się do 20 stycznia 2015
roku.
b. Zgłoszenia uczniów do konkursu dokonuje nauczyciel odpowiedzialny w danej
szkole za przeprowadzenie Konkursu KIWI, wyznaczony przez dyrektora szkoły.
W tym celu listę uczestników etapu szkolnego przygotowaną na formularzu
zgłoszeniowym w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego (Załącznik nr 1) przesyła
na adres t.grzes@pb.edu.pl umieszczając w temacie wiadomości wyraz KIWI.
Wersję papierową podpisaną przez dyrektora szkoły przesyła na adres Wydział
Informatyki Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok, z
dopiskiem KIWI. Do dnia 23 stycznia 2015 r. Organizator przydziela i wysyła na
adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu indywidualne loginy i hasła,
którymi uczniowie będą posługiwać się w trakcie etapu rejonowego;
c. Dokonanie zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będzie możliwe.

3. Pierwszy etap Konkursu
a. Etap rejonowy konkursu polega na rozwiązaniu testu w wersji on-line.
b. Nadzór nad przebiegiem etapu rejonowego prowadzi Szkolna Komisja
Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły, w której odbywa się etap
rejonowy, w skład której wchodzi nauczyciel z innej szkoły.
c. Etap rejonowy odbędzie się 18 lutego 2015 r. w godz. 10.00 – 14.00.
d. Godzinę rozpoczęcia etapu rejonowego wyznacza Przewodniczący Szkolnej
Komisji Konkursowej, uwzględniając czas dostępności testu na stronie www i
powiadamia o tym uczniów biorących udział w konkursie. Uczniowie na 30
minut przed rozpoczęciem etapu rejonowego mają możliwość sprawdzenia
sprzętu komputerowego i oprogramowania.
e. Każdy uczestnik etapu rejonowego powinien posiadać kartę zgłoszeniową
podpisaną przez dyrektora szkoły, w której uczy się oraz przez
rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik nr 2).
f. Uczniowie po rozpoczęciu etapu rejonowego konkursu:
 wchodzą na wskazaną stronę www;
 logują się za pomocą otrzymanego indywidualnego loginu i hasła;
 uruchamiają test zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Konkursu;

test jest ograniczony czasowo do 90 minut, po tym czasie test zostanie
automatycznie zamknięty;
 test można wykonywać tylko jeden raz.
g. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej sporządza protokół z przebiegu
etapu rejonowego konkursu (Załącznik nr 3) i przechowuje w archiwum
szkolnym przez okres jednego roku.
h. Szkoła ma obowiązek udostępniać przechowywaną dokumentację z przebiegu
konkursu do wglądu na każde żądanie Komitetu Konkursu.
i. Komitet Konkursu podaje wyniki etapu rejonowego na stronie Konkursu
niezwłocznie po jego zakończeniu.


4. Drugi etap Konkursu
a. Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego sporządzi Komitet
Konkursu na podstawie listy rankingowej. Maksymalna liczba osób
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego nie może przekroczyć 100 osób na
każdym poziomie, przy czym minimum kwalifikacyjne nie może być niższe niż
85% punktów możliwych do zdobycia w etapie rejonowym.
b. Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego będzie umieszczona na
stronie Konkursu i ta lista będzie ostatecznie wiążąca.
c. Etap wojewódzki konkursu polega na rozwiązaniu testu w wersji on-line
d. Nadzór nad przebiegiem etapu wojewódzkiego prowadzi Komitet Konkursu.
e. Etap wojewódzki odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. na Wydziale Informatyki
Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok w godzinach
ustalonych przez Organizatora.
f. Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego powinien posiadać kartę zgłoszeniową
podpisaną przez dyrektora szkoły, w której uczy się oraz przez
rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik nr 2).
g. Uczniowie po rozpoczęciu etapu wojewódzkiego konkursu:
 wchodzą na wskazaną stronę www;
 logują się za pomocą otrzymanego indywidualnego loginu i hasła;
 uruchamiają test zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Konkursu;
 test jest ograniczony czasowo do 90 minut, po tym czasie test zostanie
automatycznie zamknięty;
 test można wykonywać tylko jeden raz.
h. Przewodniczący Komitetu Konkursu sporządza protokół z przebiegu etapu
wojewódzkiego, a wyniki umieszcza na stronie konkursu

5. Wyłanianie listy finalistów i laureatów
a. Tytuł finalisty otrzymuje uczeń, który przystąpił do etapu wojewódzkiego
konkursu i uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.
b. Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 75% punktów
możliwych do zdobycia w etapie wojewódzkim.
c. Uczniowie z największą liczbą punktów uzyskują tytuł Mistrza Informatyki KIWI
2015.
d. Lista finalistów i laureatów konkursu będzie umieszczona na stronie Konkursu i
będzie ona ostatecznie wiążąca.

