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Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, 

Już po raz piąty organizowany jest konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych, którzy są 
zainteresowani programowaniem w języku Logo. Mazowiecki Kurator Oświaty swoimi zarządzeniami 
z dnia 31 sierpnia 2006 roku określił, że w roku szkolnym 2006/2007 zostanie przeprowadzony 
przedmiotowy konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych. Jako jednostka organizująca i 
przeprowadzająca konkurs został wskazany Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w 
Warszawie. 

Nauczyciele informatyki zostali powiadomieni o konkursie na konferencji metodycznej, jaka odbyła się 
7 września 2006 roku. Pełny tekst zarządzeń Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz regulaminu konkursu 
znajduje się w Informatorze Kuratorium Oświaty w  Warszawie.  W tegorocznym  konkursie została 
wprowadzona zmiana polegająca na tym, że uczestnik musi zgromadzić co najmniej 90% maksymalnej 
liczby punktów, aby zakwalifikować się do kolejnych stopni konkursu. Zmiana la jest podyktowana 
ujednoliceniem regulaminów wszystkich konkursów. 
           W   niniejszej   kopercie   przesyłam   materiały   konkursowe   (treści zadań   zawodów  

stopnia, arkusz ;oceny oraz wyciąg z regulaminu). Proszę o otwarcie koperty 

w czwartek, 9 listopada 2006 roku 
i zapoznanie z jej treścią wszystkich uczniów.  

Pierwszy stopień konkursu trwa cztery tygodnie. Polega na samodzielnym rozwiązaniu czterech zadań 
konkursowych w wybranym przez uczestników miejscu i czasie (np. w pracowni komputerowej w szkole 
bądź w domu). Kończy się w środę, 6 grudnia 2006 roku. Uczniowie oddają rozwiązania zadań (na 
nośnikach elektronicznych) nauczycielowi informatyki w macierzystej szkole, który te zadania ocenia 
i kwalifikuje uczniów do drugiego etapu zgodnie z określonymi kryteriami. Wypełniony arkusz oceny, 
zawierający informacje o uczniach zakwalifikowanych do drugiego stopnia konkursu, należy wysiać 
do czwartku, 14 grudnia 2006 roku, na następujący adres: 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Konkurs miniLOGIA 5  
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa 

Proszę nie przysyłać dokumentów drogą elektroniczną, ani faksem. Z powodu konieczności 
gromadzenia oryginałów dokumentów konkursu, akceptowane będą jedynie arkusze oceny, opatrzone 
podpisem i pieczęciami (Szkoły i Dyrektora). 

Jeśli w szkole nie ma nauczyciela informatyki, który mógłby podjąć się sprawdzenia prac, to uczniowie 
oddają rozwiązania Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor Szkoły przekazuje Komisji Konkursu prace wraz 
z pismem zawierającym listę uczniów i informację, że prace nie zostały ocenione, w terminie do piątku, 
8 grudnia   2006   roku,   na ww.   adres.   W   tym   przypadku   Szkoła   otrzyma   zwrotną   informację 
o zakwalifikowaniu (lub nie) poszczególnych uczniów do dalszych zawodów. W czwartek, 11 stycznia 
2007  roku na stronie  internetowej  konkursu,  pod adresem http://nainilogia.oeiizk.waw.pl/ 
zostanie opublikowana lista szkół, z których do drugiego stopnia konkursu został zakwalifikowany 
przynajmniej jeden uczeń. Najpóźniej na dziesięć dni przed rozegraniem zawodów drugiego stopnia, 
tj. w czwartek, 22 lutego 2007 roku, na tej samej stronie internetowej ukażą się informacje dotyczące 
miejsca i dokładnej  godziny rozegrania zawodów drugiego  stopnia,  a także dodatkowe  informacje 
organizacyjne dla uczestników (np. o konieczności zabrania ze sobą dokumentu tożsamości).  Żadna 
dodatkowa korespondencja nie będzie wysyłana do szkół. 

Kontakt z Wojewódzką Komisją Konkursu jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, skierowanej 
na adres minilogia@oeiizk.waw.pl. W czwartki, w godz. 1430-15 jest dyżur telefoniczny pod nr 
(22) 579 41 00 lub 0 695 894 456. 
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