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Regulamin  

IV konkursu wiedzy i umiejętności w pracy biurowej „e-Biuro”  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

I. Cele konkursu 

 

 Rozwijanie zainteresowań uczniów nowoczesnymi technologiami informatycznymi;  

 Doskonalenie własnego warsztatu pracy; 

 Doskonalenie umiejętności wykorzystania i obsługi programów biurowych; 

 Przygotowanie uczniów do pracy zawodowej; 

 Rozwijanie przedsiębiorczości uczniów; 

 Rozwijanie umiejętności językowych; 

 
II. Tematyka konkursu 

 

Pytania i zadania konkursowe obejmować będą zakres wiedzy i umiejętności posługiwania się 

programami biurowymi takimi jak: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy 

grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej, oprogramowanie OCR oraz stosowanie najnowszych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Tegoroczna IV edycja konkursu „e-Biuro” odbędzie się w miesiącach wrzesień - listopad oraz 

wprowadzony nowy element w miesiącu kwietniu. Zwycięzcy wraz ze swoimi nauczycielami-

opiekunami będą mogli poprowadzić warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości na temat 

przygotowania ucznia do konkursu. 

W trakcie konkursu uczestnik będzie musiał samodzielnie rozwiązać test on-line, 

przygotować i opracować dokumentację biurową z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz w wybranym przez siebie języku obcym (język angielski lub niemiecki.  

 
III. Organizacja 

 

1. Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu  

ul. Głogowska 27. 

2. Koordynatorem konkursu jest mgr Mieczysław Biel, mbiel@rcre.opolskie.pl  

3. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. 

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele konsultanci RCRE w Opolu oraz 

nauczyciele doradcy metodyczni.  

5. Siedzibą Komisji Konkursowej jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji,  45-315 Opole, 

ul. Głogowska 27.  

6. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

 przygotowanie konkursu od strony organizacyjnej, 

 zabezpieczenie tajności materiałów konkursowych,  

 ocena prac według wspólnie przyjętych zasad,  

 powiadamianie uczestników o wynikach konkursu,  

 wydanie uczestnikom zaświadczeń o udziale w konkursie i zajętym miejscu,  

 prowadzenie dokumentacji konkursowej. 
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7. Organizacja  konkursu 

 

Komisja konkursowa odpowiada za: 

 

 przygotowanie testów na etap I - eliminacje oraz zadań i testów na etap II – finałowy, 

 uruchomienie elektronicznej platformy konkursu oraz założenie kont zgłoszonym 

uczestnikom, 

 przygotowanie stanowisk i oprogramowania biurowego w pracowni komputerowej 

RCRE w Opolu dla przeprowadzenia etapu finałowego, 

 upowszechnianie informacji o konkursie wśród uczniów i nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych województwa opolskiego we współpracy z nauczycielami 

przedmiotów informatycznych,   

 

8. Warunki uczestnictwa: 

 

 Zgłoszenie uczestnika  

 Zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu, 

 Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (w przypadku uczniów nieletnich), 

 Rejestracja uczestnika w wyznaczonym terminie poprzez elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy opublikowany na stronie www.konkursy.rcre.opolskie.pl    

 

IV. Przebieg konkursu 

 

Zgłoszenie uczestników – do 30 września 2015 

 Szkoła podejmuje decyzję o przeprowadzeniu eliminacji szkolnych w zależności od 

liczby chętnych uczniów.  

 Zgłoszenia szkoły/uczestników dokonuje się poprzez przygotowany formularz na stronie 

internetowej www.konkursy.rcre.opolskie.pl.  

 Do konkursu można zgłosić taką liczbę uczniów aby podczas eliminacji mogli bez 

problemów rozwiązywać test on-line na terenie szkoły. 

 Pytania na eliminacje szkolne zostaną umieszczone na platformie konkursowej i 

udostępnione w dniu eliminacji. 

 Uczestnicy podczas rejestracji określają język w jakom będą rozwiązywać zadania 

egzaminacyjne (j. angielski lub j. niemiecki). 

 

Etap I – eliminacje – 13 października 2015 

Etap I – odbędzie się w szkole macierzystej uczniów i polegać będzie na rozwiązaniu on-line 

testu (quizu) na platformie elektronicznej konkursu w ściśle określonym czasie. Tematyka zadań 

związana będzie z obsługą programów biurowych takich jak: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 

grafika menadżerska i prezentacyjna, bazy danych, oprogramowanie OCR, wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zagadnień z przedsiębiorczości i umiejętności 

posługiwania się językiem obcym.  

Kilka zadań będzie udostępnionych w dwóch wersjach językowych – angielskim i 

niemieckim. 

O szczegółach organizacyjnych (dane dostępowe, logowanie) nauczyciele-opiekunowie 

zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na tydzień przed terminem etapu I.  

http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/new/j17/index.php/e-biuro/formularz-zgloszeniowy
http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/new/j17/index.php/e-biuro/formularz-zgloszeniowy
http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/
http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/new/j17/index.php/opolski-konkurs-technologii-informacyjnej/formularz-zgloszeniowy
http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/
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Wyniki eliminacji oraz lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostaną opublikowane na 

stronie www.konkursy.rcre.opolskie.pl w terminie do 3 dni od ich przeprowadzenia. 

 

Etap II – Finał wojewódzki – 16 listopada 2015 

Finał wojewódzki odbędzie się w pracowni Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w 

Opolu. Udział w finale weźmie 10 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w etapie I. 

Zadaniem uczestników finału będzie wykonanie zadań praktycznych w pracowni 

komputerowej RCRE w Opolu, które będą dotyczyć: 

 

 opracowania dokumentacji biurowej (informacyjnej, sprawozdawczej, prawniczej), 

 przygotowanie korespondencji seryjnej, 

 przetwarzania dokumentów w różnych formatach; 

 zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego do opracowania rozliczeń finansowych, wyników 

sprawozdawczych oraz zadań związanych z przedsiębiorczością,  

 zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w obsłudze biurowej 

(pozyskiwanie informacji, przesyłanie oraz przetwarzanie w chmurze), 

 część zadań będzie przygotowana w języku angielskim lub niemieckim (w zależności od 

zadeklarowanego języka obcego)  

 

Ogłoszenie wyników finału i wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada 2015 r. w Centrum 

Wystawienniczo Kongresowym w Opolu, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole podczas obchodów 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.  

Etap III – Warsztaty dla nauczycieli – 18 kwietnia 2016 

Zwycięzcy wraz ze swoimi nauczycielami-opiekunami będą mogli poprowadzić warsztaty dla 

nauczycieli przedstawiając zagadnienia dotyczące przygotowania ucznia do konkursów. 

V. Postanowienia końcowe 

 

Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na publikowanie na stronach 

internetowych  RCRE w Opolu a także w publikacjach związanych z Konkursem swojego imienia i 

nazwiska, szkoły, informacji o wygranej nagrodzie oraz  umieszczenie w bazie danych  

i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu 

Wszelkie decyzje dotyczące Konkursu, w szczególności w zakresie wyłonienia zwycięzców 

w poszczególnych etapach, podejmuje Organizator.  

W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

Oficjalne ogłoszenie wyników finału konkursu nastąpi w dniu jego przeprowadzenia. 

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela - mgr Mieczysław Biel  mbiel@rcre.opolskie.pl 
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VI.  Ramowe kalendarium konkursu 

 ogłoszenie konkursu – wrzesień 2015 

 zgłoszenia uczestników do 30 września 2015 r. 

 etap I – 13 października 2015 (on-line) 

 etap II – 16 listopada 2015 finał 

 ogłoszenie wyników finału i wręczenie nagród 18 listopada 2015 r. 

 18 kwietnia 2016 r. warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez laureatów i ich 

opiekunów. 


