Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 23 579 41 00, 23 579 41 70, http://www.oeiizk.waw.pl

Terminarz Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/23
od 3 października
do 18 listopada 2022
godz. 1400

W celu udziału w konkursie:
•

uczeń zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl,

•

pobiera (w dziale Organizacja) i drukuje Kartę zgłoszenia do konkursu
Logia, na której rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na udział
w konkursie,

•

oświadczenie jest poświadczane przez szkołę,

•

uczeń wysyła skan zgłoszenia za pomocą formularza na platformie
konkursowej (w dziale Organizacja).

Uwaga! Dostęp do rozwiązywania testu i wysyłania rozwiązań zadań będzie
możliwy po zatwierdzeniu przesłanej Karty zgłoszenia.
od 3 października
do 23 listopada 2022

Nauczyciel zgłasza szkołę do konkursu. W tym celu:
•

zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl,

•

pobiera i drukuje zgłoszenie szkoły,

•

zgłoszenie jest poświadczane przez dyrektora szkoły,

•

wysyła skan zgłoszenia szkoły za pomocą formularza na platformie
konkursowej.

Uwaga! Dostęp dla nauczyciela do prac uczniowskich będzie możliwy po
zatwierdzeniu przesłanego zgłoszenia szkoły.
27 października 2022

Publikacja wytycznych do rozwiązywania testu i zadań etapu szkolnego i
oddawania ich do oceny.

3 listopada 2022

Początek etapu szkolnego.

22 listopada 2022
godz. 1400

Koniec dostępu do testu.

23 listopada 2022
godz. 1400

Koniec możliwości wysyłania rozwiązań zadań programistycznych.
Koniec etapu szkolnego.

24 listopada 2022

Publikacja modelu odpowiedzi i kryteriów oceny zadań pierwszego etapu.

do 29 listopada 2022

Jeśli są uczniowie, których prace nie zostały ocenione w szkole, to Dyrektor
szkoły wysyła pismo w formie elektronicznej do Komisji Wojewódzkiej z prośbą
o ocenę prac według wzoru umieszczonego na stronie konkursu (załącznik nr 2
do Regulaminu).

od 24 listopada
do 1 grudnia 2022

Nauczyciel sprawdza prace i kwalifikuje uczniów do etapu rejonowego.
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do 15 grudnia 2022

Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej wysyła informację do dyrektorów szkół
o zakwalifikowaniu (lub nie) do etapu rejonowego uczniów, których prace były
sprawdzane przez Komisję wojewódzką.

11 stycznia 2023

Publikacja wytycznych do rozwiązywania zadań i warunków przeprowadzenia
zawodów etapu rejonowego.

18 stycznia 2023
godz. 1100

Etap rejonowy.

27 stycznia 2023

Publikacja modelu odpowiedzi i kryteriów oceny zadań drugiego etapu.

27 stycznia 2023

Publikacja wyników punktowych na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl

do 31 stycznia 2023

Uczestnik lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić uwagi, co do
liczby otrzymanych punktów wysyłając email na adres logia@oeiizk.waw.pl

1 lutego 2023

Publikacja listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

15 marca 2023

Publikacja wytycznych do rozwiązywania zadań i warunków przeprowadzenia
zawodów etapu wojewódzkiego.

22 marca 2023
godz. 1100

Etap wojewódzki.

28 marca 2023

Publikacja modelu odpowiedzi i kryteriów oceny zadań trzeciego etapu.

28 marca 2023

Publikacja wyników punktowych na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl

do 30 marca 2023

Uczestnik lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić uwagi, co do
liczby otrzymanych punktów wysyłając email na adres logia@oeiizk.waw.pl

31 marca 2023

Publikacja listy laureatów i finalistów.
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