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 Szkoła Podstawowa nr 71 

ul. Podwale 57 

50 - 039 Wrocław 

 

IV Konkurs  

Programowania w Scratchu 
 

 

SZANOWNI DYREKTORZY, NAUCZYCIELE ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH/INFORMATYKI,  

PASJONACI PROGRAMOWANIA DOLNOŚLĄSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Konkursie Programowania w  Scratchu. W tym 

roku tematem konkursu jest przygotowanie pracy polegającej na ułożeniu obrazka. 

Niezmiennie, główną ideą naszego konkursu jest promowanie umiejętności programistycznych 

wśród młodych ludzi. 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu. 

W skład komisji konkursowej wchodzą: Leszek Wesołowski (dyrektor szkoły), 

Emilia Wróbel, Andrzej Olechowski (nauczyciele informatyki, pasjonaci 

programowania). 

2. Patronat edukacyjny: Mistrzowie Kodowania 

 

II. Informacje z przebiegu konkursu: regulamin, wyniki, komunikaty będą publikowane  

na stronie internetowej szkoły – www.sp71.wroc.pl/programowanie  

 

III. Adresaci konkursu 

Uczniowie klas IV – VIII dolnośląskich szkół podstawowych. 

 

IV. Cele konkursu: 

− popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych, 

− rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, 

− rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów, 

− kształtowanie umiejętności logicznego myślenia (myślenia komputacyjnego), 

− dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć. 

http://gimnazjum9.wroclaw.pl/
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V. Zasady i tematyka konkursu: 

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch poziomach wiekowych: uczniowie klas IV - VI oraz 

uczniowie klas VII - VIII. 

Tematem konkursu jest wykonanie pracy/gry polegającej na ułożeniu obrazka. Elementy puzzli 

mogą być układane na białym ekranie lub na tle zdjęcia/grafiki, którą należy ułożyć. Gracz 

powinien otrzymać informację o zasadzie przemieszczania elementów oraz o zakończeniu – 

o pomyślnym ułożeniu całego obrazu. Wygląd puzzli/elementów układanki jest w gestii autora 

gry. 

Prace uczniowie przygotowują samodzielnie w programie Scratch (w wersji 2.0 lub 3.0). 

Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem oraz 

instrukcję (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).  

Program musi być dokończony i działający. Nie może zawierać błędów rzeczowych, 

ortograficznych, merytorycznych, wulgaryzmów, aktów przemocy itp.  

 

Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:  

 zgodne z zasadami uruchomienie gry,  

 zgodność z tematem 

 płynność programu (nie zacina się, działa poprawnie) 

 wstęp do gry (intro, instrukcja, zasada działania, itp.) 

 pomysłowość i oryginalność, 

 estetyka, 

 umiejętności programistyczne (m.in: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych 

bloków, zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie 

niewykorzystanych lub rozłączonych bloków), 

 sposób zakończenia, 

Ocena jury jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

VI. Zasady zgłoszenia szkoły do konkursu 

Szkołę do konkursu zgłasza szkolny koordynator. Zgłoszenie odbywa się wyłącznie 

poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie internetowej szkoły 

(www.sp71.wroc.pl//programowanie/) formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie zostanie 

potwierdzone przez organizatora konkursu mailem zwrotnym. W zgłoszeniu szkoły nie 

trzeba podawać danych uczniów, których prace zostaną oddane na konkurs. O takie 

informacje poprosimy w dalszym etapie konkursu.  

Ostateczny termin zgłoszenia szkoły do konkursu – 12.11. 2019 r. 

http://www.sp71.wroc.pl/programowanie/
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VII. Oddawanie prac konkursowych 

1. Z jednej szkoły do konkursu można przedstawić maksymalnie po jednej pracy 

w każdej kategorii wiekowej. W przypadku większej ilości uczniów chętnych, 

szkolny koordynator przeprowadza w szkole etap szkolny konkursu wybierając 

zwycięskie prace, które zostaną nadesłane na konkurs. 

Przysłanie większej ilości prac z jednej kategorii z jednej szkoły skutkuje 

dyskwalifikacją szkoły w obu kategoriach. Praca zgłoszona na konkurs musi być 

wykonana samodzielnie. Nie może być remiksem innej pracy. Za autorstwo pracy 

ucznia odpowiada szkolny koordynator.  

 

2. Prace na konkurs należy przesłać do dnia 29.11.2019 r. w wybrany przez siebie 

sposób: 

− przesłać elektronicznie na adres: scratch@sp71.wroc.pl  

− przesłać link do pobrania pracy umieszczonej na stronie www.scratch.mit.edu na 

adres: scratch@sp71.wroc.pl 

3. Do pracy ucznia należy dołączyć następujące dokumenty: 

- zgodę  na udział w konkursie 

- oświadczenie o prawach autorskich 

- klauzulę informacyjną podpisaną przez Koordynatora Konkursu. 

Dokumenty należy przesłać listownie na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 71, ul Podwale 57, 50 – 039 Wrocław  

z dopiskiem „IV Konkurs Programowania w Scratchu”. 

Zgoda na publikację wizerunku jest fakultatywna.   

4. Niekompletne dokumenty, brak programu skutkuje dyskwalifikacją uczestnika 

konkursu. 

 

VIII. Zakończenie konkursu 

Spośród nadesłanych prac zostanie wyłonione 10 prac finałowych – po pięciu w każdej 

kategorii. Lista finalistów zostanie wysłana do wszystkich szkół, które przesłały 

zgłoszenia. 

Lista ta zostanie również opublikowana na stronie internetowej organizatora 

(sp71.wroc.pl) w dniu 11.12.2019 r. 

Uroczysty finał i zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 

17.12.2019 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 71. Na uroczystość zostaną 

zaproszeni finaliści konkursu wraz z opiekunami.  

mailto:scratch@sp71
http://www.scratch.mit.edu/
mailto:scratch@sp71.wroc.pl
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Finaliści otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

 

Postanowienia końcowe 

Decyzje w sprawach, które nie są objęte niniejszym regulaminem podejmuje Komisja 

Konkursowa. 

Koordynatorzy konkursu 

                   Emilia Wróbel, Andrzej Olechowski 

 

 

 

 
  



IV Konkurs Programowania w Scratchu                                                                                                               Strona 5 

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ  W KONKURSIE 

 

IV Konkurs Programowania w Scratchu 

(poniższe dane proszę uzupełnić komputerowo) 

 

  Potwierdzam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………..…… (imię 

i nazwisko) w IV Konkursie Programowania w Scratchu 

 

INFORMACJE O PROGRAMIE: 

Nazwa pliku: ………………………………………………………… 

Opis programu: ………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

__________________________  _________________________ 

Miejscowość i data  podpis opiekuna prawnego 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

wizerunku  

________________________________________ 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z przeprowadzenia IV Konkursu Programowania 

w  Scratchu przez organizatora Konkursu: Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu. 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora. 

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do 

Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody. 

 

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Klauzula informacyjna 

Administratorem danych osobowych uczestników IV Konkursu Programowania w Scratchu 

(dalej: Konkurs) jest Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, ul. Podwale 57, 50-039 

Wrocław. 

 

Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub 

tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i laureatów, 

w celu wydania nagród.  Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na 

publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego 

Organizatora.   

 

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania 

Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby 

promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności 

dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze 

przetwarzanie. 

 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego 

danych przez Organizatora.  

 

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Szkoła 

Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, ul. Podwale 57, 50-039 Wrocław  lub mailowo na 

inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.  

 

 

 

  

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
mailto:tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
mailto:inspektor@coreconsulting.pl
mailto:tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
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OŚWIADCZENIE 

O PRAWACH AUTORSKICH 

 

 Na podstawie art., 52 ust. 1, art. 67 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2018 r., poz. 1191) nieodpłatnie 

przekazuję Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu (Gmina Wrocław) własność egzemplarza 

sporządzonej przeze mnie samodzielnie pracy pod tytułem 

„……………………………..………..…” oraz udzielam Szkole Podstawowej nr 71 we 

Wrocławiu” (Gmina Wrocław) nieodpłatnie i bezterminowo, nieodwołalnej  licencji na 

obszarze terytorium wszystkich państw na świecie, z uwzględnieniem ponadgranicznego 

charakteru Internetu, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, powielanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub 

części, dowolną techniką i w dowolnej formie, na dowolnym nośniku (w tym: 

wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń mobilnych) – w celu 

rozpowszechniania w Internecie; 

b) przystosowanie lub wprowadzanie zmian w treści (w tym przez osoby trzecie); 

c) wprowadzanie do obrotu – wyłącznie w celu rozpowszechniania w Internecie; 

d) rozpowszechnianie lub publikowanie w Internecie (w tym publiczne udostępnianie, 

rozpowszechnianie na stronach internetowych i portalach społecznościowych 

Spółki np. Facebook i inne);  

e) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie opracowań, w tym przeróbek; 

f) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie w ramach zakresu działalności 

organizatora. 

Wyrażam zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie została zapisana moja 

praca. Potwierdzam, że nie przysługuje mi prawo wypowiedzenia umowy licencji.  

 

 

…………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

SZKOLNEGO KOORDYNATORA 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku  

________________________________________________ 

(imię i nazwisko szkolnego koordynatora) 

 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z przeprowadzenia IV Konkursu Programowania  

w Scratchu przez organizatora Konkursu: Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu . 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora. 

 

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do 

Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody. 

 

________________________________ 

Podpis szkolnego koordynatora    

   

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Administratorem danych osobowych Koordynatorów IV Konkursu Programowania w Scratchu 

(dalej: Konkurs) jest Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, ul. Podwale 57, 50-039 

Wrocław. 

 

Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub 

tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Dane osobowe Koordynatorów Konkursu są przetwarzane przez Administratora Danych 

Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku 

finalistów i laureatów, w celu wydania nagród.  Ponadto dla koordynatorów, dla których została 

wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji 

Konkursu oraz jego Organizatora.   

 

Dane osobowe Koordynatorów Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres 

trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy 

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
mailto:tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
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o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na 

potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej 

przydatności dla realizowanego celu, chyba że Koordynator Konkursu wcześniej wycofa swoją 

zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

 

Każdy Koordynator Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 

Koordynator Konkursu ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania jego danych przez Organizatora.  

 

Wszystkie swoje powyższe prawa Koordynator Konkursu może wykonać pisząc na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, ul. Podwale 57, 50-039 Wrocław  lub mailowo na 

inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Ponadto każdy Koordynator Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 

 

 

________________________________ 

Podpis szkolnego koordynatora    

   

  

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
mailto:tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  

(regulacja zasad przekazywania danych Uczestników pomiędzy placówkami) 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU 

Z ORGANIZACJĄ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PT.  

IV KONKURS PROGRAMOWANIA SCRATCHU  

 

1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator 

powierza placówce, z której wywodzi się uczestnik, który zdał do II etapu Konkursu, 

przetwarzanie danych osobowych tego uczestnika oraz Koordynatora Konkursu. Placówka 

oświatowa poprzez przystąpienie do Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje 

Zasady przetwarzania danych osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.  

 

2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika oraz Koordynatora Konkursu 

do Organizatora zobowiązana jest zapewnić wypełnienie i podpisanie: 

 

a) przez przedstawiciela ustawowego uczestnika - formularza zgody na udział 

w konkursie oraz oświadczenia o prawach autorskich. Wzór formularza stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu; 

b) przez Koordynatora Konkursu – klauzuli informacyjnej. Wzór stanowi załącznik nr  2 

do niniejszego dokumentu.  

 

3. Formularze, o których mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymagają wyrażenia 

zgody co najmniej na udział uczestnika w Konkursie, oświadczenia o prawach autorskich 

oraz podpisanej klauzuli informacyjnej przez Koordynatora Konkursu. Brak tych 

dokumentów i zgód uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie uczestnika w dalszych 

etapach Konkursu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i jej 

wyrażenie lub brak nie ma wpływu na udział w Konkursie. 

 

4. Prawidłowo wydrukowane, wypełnione i podpisane formularz placówka przekazuje 

Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem uczestników do II etapu Konkursu. 

 

5. Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana 

jest zapewnić ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u 

siebie zabezpieczeniami (nie mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do 

której dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już 
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wypełnionych formularzy – o dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do 

Organizatora). 

 

6. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do 

korzystania z zewnętrznych podwykonawców.  

 

7. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika lub Koordynatora Konkursu bezpośrednio do 

placówki z wnioskiem dotyczącym ochrony jego danych osobowych w związku 

z Konkursem, placówka przekaże treść takiego wniosku mailem na adres 

inspektor@coreconsulting.pl  

 

8. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych 

osobowych zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia 

o takiej okoliczności Organizatora na adres inspektor@coreconsulting.pl  

 

9. Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez 

siebie kserokopie formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie 

wizerunku. Nie dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem. 

 

10. W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem 

w obszarze przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Koordynatorów Konkursu 

a także, w razie potrzeby, jest zobowiązana poddać się audytowi w obszarze spełnienia 

przez nią warunków opisanych w niniejszym dokumencie (art. 28 ust. 3 lit. h) RODO). 

 

11. Dla usunięcia wątpliwości wskazuje się, że w I etapie Konkursu, który stanowi etap 

szkolny, Organizator nie ma i nie powinien mieć dostępu do danych osobowych wszystkich 

Uczestników. W tym zakresie placówka pozostaje wyłącznym administratorem danych 

osobowych Uczestników. 

  

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
mailto:inspektor@coreconsulting.pl

