Zasady rekrutacji do bezpłatnego udziału w Obozie Informatycznym „Rabka2013”
finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu
„Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”
VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
I. Pierwszeństwo przy rekrutacji na obóz mają uczestnicy, którzy otrzymali zaproszenie.
II. Nabór uczestników zostanie prowadzony w oparciu o następujące kryteria:
1. Liczba punktów uzyskanych w zawodach i treningach VII Olimpiady Informatycznej
Gimnazjalistów (Załącznik 1. Zasady przyznawania punktów):
a. 60% - wyniki zawodów III etapu (35% - wyniki zawodów indywidualnych, 25% wyniki zawodów drużynowych),
b. 40% - do 19.06.2012 do godz. 22.00 wyniki rozwiązywania zadań poprzez:
Archiwum zadań 2012/2013/VII OIG-ZI oraz VII OIG-ZD, które są dostępne w Systemie
Olimpiady
Informatycznej
Gimnazjalistów
–
https://zadania.oig.edu.pl/OIG/contest_stages/view/3641993
oraz
https://zadania.oig.edu.pl/OIG/contest_stages/view/2148071 (20% - VII OIG-ZI , 20% - VII

OIG-ZD)
2. Na Obóz Informatyczny "Rabka2013", który odbędzie się w dniach 25.07–05.08.2013, rekrutowani
są uczniowie klas II gimnazjum i młodsi (urodzeni po 31.12.1997). Do udziału w obozie zaproszonych
zostanie 20 uczestników VII OIG.
3. Jeśli uczestnik zawodów III etapu uzyskał tytuł laureata lub finalisty VII Olimpiady Informatycznej
Gimnazjalistów, to ma możliwość ubiegania się o udział w obozie w charakterze instruktora. Liczba
miejsc dla instruktorów jest ograniczona.
III. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 21.06.2013r. na stronie www.oig.edu.pl. Tylko osobom,
które pojawią się w rankingu przysługuje prawo do uzyskania nagród. Reklamacje należy zgłaszać
w ciągu 2 dni od daty publikacji rankingu na adres: natalia.kur@talent.edu.pl.
VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów (OIG), realizowana jest w ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Rozwoju
Edukacji. Projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, polegający na wypracowaniu nowatorskich
rozwiązań dotyczących organizacji i przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia.
Człowiek – najlepsza inwestycja

Załącznik 1. Zasady przyznawania punktów.
1. Wyniki zawodów III etapu – zawody indywidualne (35% = 350 punktów)
350 pkt – I miejsce (laureat)
345 pkt – II miejsce (laureat)
340 pkt – III miejsce (laureat)
…………………………….
205 pkt – ostatni laureat, np. XX miejsce(laureat)
200 pkt – finaliści (poniżej ostatniego laureata)
2. Wyniki zawodów III etapu – zawody drużynowe (25% = 250 punktów)
250 pkt – I miejsce
245 pkt – II miejsce
240 pkt – III miejsce
235 pkt – IV miejsce
230 pkt – V miejsce
225 pkt – VI miejsce
220 pkt – VII miejsce
215 pkt – VIII miejsce
210 pkt – IX miejsce
205 pkt – X miejsce
200 punktów – pozostałe drużyny, biorące udział w III etapie
3. Rozwiązanie zadań poprzez: Archiwum zadań 2012/2013 / VII OIG-ZD oraz VII OIG-ZI, które są
dostępne w Systemie Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów – (20%-VII OIG-ZI, 20%-VII OIG-ZD)
20% = 200 punktów za zadania z Zawodów Indywidualnych
200 pkt – I miejsce w rankingu, za każde kolejne 5 punktów mniej
20% = 200 punktów za zadania z Zawodów Drużynowych
200 pkt – I miejsce w rankingu, za każde kolejne 5 punktów mniej
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