REGULAMIN
REGIONALNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

§1. Ustalenia podstawowe:
1. Regionalny Konkurs Informatyczny jest konkursem powołanym przez Dziekana, który jest
jego organizatorem zgodnie z zarządzeniem nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
września 1992 r. w sprawie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych z
późniejszymi zmianami.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Konkursie mogą
również startować uczniowie starszych klas gimnazjów.
3. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań algorytmicznych, problemów
konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych, działaniach na bazach danych.

§2. Cele konkursu:
1. Misją Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych.
2. Skutkiem Konkursu powinno być także podniesienie poziomu kształcenia informatycznego
w szkołach ponadgimnazjalnych.

§3. Organizacja konkursu:
1. Konkurs przeprowadza Komisja Regionalnego Konkursu Informatycznego (zwana dalej
Komisją) powołana przez Dziekana.
2. Komisja współdziała z agendami: Zespołem Zadaniowym, Zespołem Organizacyjnym oraz
osobami odpowiedzialnymi za szczegółowo określone inne aspekty Konkursu.

§4. Przebieg konkursu:
1. Konkurs jest dwuetapowy:
 I etap - eliminacje wstępne,
 II etap - finał odbywający się w miejscu wskazanym przez Komisję.
2. Uczestnicy na każdym etapie współzawodniczą w rozwiązywaniu zadań: algorytmicznych
( języki programowania C, C++ lub Pascal), z konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych
(Linux, Windows), z baz danych.
3. Od wyników I etapu uczestnikom przysługuje prawo odwołania do Komisji. Decyzje Komisji
są ostateczne.
4. Uczestnicy pokrywają koszty związane z przyjazdem na II etap Konkursu.

§5. Zakres uprawnień i odpowiedzialności Komisji:
1. Komisja Konkursu:
 powołuje na wniosek przewodniczącego Zespół Zadaniowy i Zespół Organizacyjny,
 ustala listę finalistów,
 ustala listę laureatów i zawodników wyróżnionych oraz liczbę przyznanych nagród
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 opracowuje sprawozdanie z konkursu,
 prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 września 1992 r.
2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
3. Komisja Konkursu ma siedzibę w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku.

§6. Zakres uprawnień i odpowiedzialności Zespołu Zadaniowego:
1. Zespół Zadaniowy przygotowuje zadania na wszystkie etapy Konkursu.
2. Ustala wytyczne w sprawie sprawdzania i oceniania prac w tym szczegółową punktację za
każdy element rozwiązania zadań.
3. Ocenia rozwiązania zadań na I i II etapie konkursu i przedstawia Komisji wyniki w postaci
uporządkowanej listy z danymi zawodników i ich wynikami w punktach.
4. Opracowuje część merytoryczną sprawozdania z konkursu zawierającą treści zadań i
zestawienie wyników.

§7. Zakres uprawnień i odpowiedzialności Zespołu Organizacyjnego:
1. Przygotowuje i dba o sprawny przepływ materiałów i dokumentacji Konkursu.
2. Organizuje wszystkie istotne wydarzenia konkursu - zawody, uroczystości otwarcia i
zakończenia Konkursu.
3. Zapewnia niezbędne środki.
4. Zapewnia nagrody dla laureatów.

§8. Terminarz Konkursu:
11 lutego 2019
17 marca 2019
19 marca 2019
30 marca 2019

rozpoczęcie I etapu (opublikowanie pierwszego zadania w Internecie)
zakończenie I etapu (ostateczny termin nadsyłania rozwiązań piątego
zadania)
ogłoszenie wyników I etapu i opublikowanie listy finalistów
finał i uroczyste zakończenie konkursu

