
 

             

                  

Logika zaprowadzi Cię z punku 

A do punktu B. Wyobraźnia 

zaprowadzi Cię wszędzie. 

Albert Einstein 

 

 

 

Zachęcamy wszystkich uczniów z klas 4-8 do udziału  

w XI DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE MŁODEGO PROGRAMISTY 

 

REGULAMIN 

1. Organizatorem „XI Dolnośląskiego Konkursu Młodego Programisty” jest Szkoła 

Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs organizowany jest na szczeblu wojewódzkim. 

3. Konkurs jest bezpłatny i ogólnodostępny. 

4. Honorowymi Patronami Konkursu są Kurator Oświaty we Wrocławiu  

oraz Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

5. Szkolnym Organizatorem jest nauczyciel organizujący konkurs w swojej szkole. 

6. Konkurs organizowany w roku szkolnym 2021/2022 składa się z następujących 

etapów: 

ETAP PIERWSZY - SZKOLNY: 

Zadania Szkolnego Organizatora: 

- zapoznanie uczestników z regulaminem konkursu, 

- dokonanie rejestracji na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/kmp  do 6 marca 2022 r., 

- wybranie maksymalnie 3 prac spełniających kryteria opisane w regulaminie, 

- przesłanie wyników eliminacji szkolnych z uwzględnieniem zajętych miejsc, 

- wysłanie najlepszych prac na adres: Szkoła Podstawowa nr 76, 53-320 Wrocław,  

   ul. Wandy 13. 

  

ETAP DRUGI: 

- nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury wyznaczone przez Organizatorów, w terminie 

do 24 marca 2022 r., 

- ze wszystkich prac wybranych zostanie 10 najlepszych (w przypadku wyrównanego 

poziomu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów). 

 

 



 

 ETAP TRZECI: 

- Finał Konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. (W SOBOTĘ), 

- do finału zakwalifikowanych zostanie 10 najwyżej ocenionych programów, lista uczniów, 

którzy zakwalifikowali się do finału zostanie ogłoszona 25 marca 2022 r. na stronie 

internetowej Konkursu (sp76.wroclaw.pl/kmp), 

- spośród finalistów Komisja Konkursowa wytypuje trzech Laureatów konkursu, którzy 

uzyskali najwyższy wynik, 

- tytuł Finalisty „XI Dolnośląskiego Konkursu Młodego Programisty” otrzymają wyłącznie 

uczniowie, którzy zaprezentują swoje prace. 

 

GALA Z WRĘCZENIEM NAGRÓD 

- wręczenie nagród i poinformowanie finalistów o zdobytych miejscach odbędzie się  

2 kwietnia 2022 r. w SP 76, 

- Laureaci konkursu zostaną poproszeni o przedstawienie prac. 

 

 KRYTERIA OCENIANIA PRAC: 

- samodzielność wykonanego programu, 

- sposób zaprezentowania programu, 

- znajomość zagadnień informatycznych w zakresie prezentowanej pracy. 

 

 

Z góry dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie, a uczniom życzymy sukcesów. 

 

Koordynatorzy: 

Jowita Panek 

Beata Walczuk 

Sylwiusz Czado    

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 76 

z Oddziałami Sportowymi 

 

 

 

Iwona Kuźnik 

 

Poczta do koordynatora: dkmp@sp76.wroclaw.pl 

Strona konkursu: sp76.wroclaw.pl/kmp 
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