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1. Organizatorem i realizatorem zadania pn.: „NAUKA PROGRAMOWANIA W PRAKTYCE III edycja” jest 
Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz. 

2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach zadań 
publicznych w obszarze edukacji w 2019, pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. 

3. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Kołem Naukowym Informatyków działającym w Instytucie 
Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 

4. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań programistycznych oraz wspieranie inicjatyw uczniowskich  
w  zakresie  wykonywania  samodzielnych projektów programistycznych.  

5. Zasady uczestnictwa w projekcie określa niniejszy regulamin. 
6. Projekt jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu. 
7. Organizatorzy ogłaszają informacje o projekcie „Nauka programowania w praktyce III edycja” na stronach 

Stowarzyszenia Sądecki Elektryk (www.stowarzyszenie.zsem.edu.pl ),  Zespołu Szkół Elektryczno – 
Mechanicznych ( www.zsem.edu.pl ) oraz na FB. 

8. Koordynatorem projektu jest Marek Ryglewicz e-mail  marek.ryglewicz@zsem.edu.pl  
 

Zasady uczestnictwa w projekcie „Nauka programowania w praktyce III edycja” 
 

9. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, 
którzy znają podstawy programowania w języku C++ lub  C# , a udział w projekcie traktują jako możliwość 
poszerzenia swojej wiedzy i nabycia umiejętności projektowania własnych aplikacji. 

10. Warunkiem  udziału w projekcie jest dokonanie zgłoszenia  na dostępnej na stronie stowarzyszenia lub u 
organizatorów, karcie zgłoszenia w terminie do 9 września 2019. 

11. Uczestnicy projektu będą podzieleni na dwie 15-osobowe grupy, każda prowadzona przez dwóch 
studentów, członków Koła Naukowego Informatyki. W ramach 15 godzin zajęć uczestnicy będą rozwijać 
projekty programistyczne z zakresu programowania w języku C#. 

12. Projekt jest realizowany w trzech etapach: 
13. Etap pierwszy: uczniowie biorą udział w zajęciach teoretycznych prowadzonych w Instytucie Technicznym 

PWSZ przez studentów Koła Naukowego Informatyków. W ramach 15 godzin zajęć uczestnicy będą 
rozwijać projekty programistyczne z zakresu programowania w języku C#. 
- Etap drugi: praca własna uczniów, w ramach której  uczniowie przygotowują własne aplikacje o 

tematyce zgodnej z ich zainteresowaniami. Uczniowie mogą korzystać z konsultacji u prowadzących 
zajęcia studentów. 

- Etap trzeci: w dniu 11 grudnia 2019 odbędzie się podsumowanie projektu, podczas którego zostaną 
zaprezentowane, przygotowane przez uczniów aplikacje, które oceniać będzie komisja powołana 
spośród pracowników naukowych Instytutu Technicznego PWSZ 

14. Trzy najlepsze w każdej grupie prace zostaną nagrodzone. 
15. Nagrody konkursowe: 

 Nagradzane będą  trzy prace w każdej grupie. Za I miejsce -400 zł, za II miejsce -300 zł, za III 
miejsce 200 zł.  

 Komisja oceniająca ma prawo do odstąpienia od przyznania nagród, jeżeli uzna, że poziom 
zaprezentowanych  prac jest niewystarczający. 
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