
ZGODA RODZICA
Siercza, …………………….

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  ……………………………………………………
ucznia/uczennicy  klasy  ………..  Szkoły  Podstawowej  im.  Królowej  Jadwigi  w  Siercza,
w  Międzynarodowym  Konkursie  Informatycznym  Bóbr  oraz  przetwarzania  danych
osobowych na potrzeby tego konkursu.

…………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica)

Konkurs (Benjamin) dla uczniów klas 4 – 6, odbędzie się w środę 10 listopada 2021 r. 
o godzinie 12:00 do 13:00 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są:
- dostarczyć zgody rodziców nauczycielowi informatyki w nieprzekraczalnym terminie 
do 9 listopada;
- zgłosić się 20 minut wcześniej przed rozpoczęciem konkursu, w celu zalogowania do 
systemu;
- zabrać ze sobą swój login i hasło do konta platformy konkursu Bóbr.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika
konkursu  z   pomocą  komputera  lub  innego  urządzenia  cyfrowego  na oprogramowaniu
konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. 

Regulamin konkursu https://www.bobr.edu.pl/regulamin-konkursu/

Logowanie - Co należy zrobić?
Link: https://www.dzwonek.pl/

1. Każdy uczeń, który chce wziąć udział w konkursie musi samodzielnie zarejestrować się na platfor-

mie, dzwonek.pl (Uczniowie, którzy brali już wcześniej udział w konkursie po zalogowaniu wyszukują 
szkołę i Dołączają do niej).

2. Należy odpowiednio wypełnić formularz i wybrać typ konta (uczeń).

https://www.bobr.edu.pl/regulamin-konkursu/
http://www.mcourser.pl/
https://www.dzwonek.pl/


3. Po prawidłowej rejestracji i aktywowaniu konta (kliknięcie na link w podanej przez ucznia podczas 
rejestracji poczcie email) można się już zalogować na swoje konto.

4. Następnie należy dołączyć na platformie do swojej szkoły wykonując następujące kroki:

• wybierz zakładkę Moja szkoła, a później opcje Dołącz do szkoły, którą należy wybrać z listy (wpisując 
jej nazwę w adekwatnym polu),

• następnie wybierz Dołącz przy nazwie naszej szkoły (Szkoła Podstawowa w Sierczy),

• Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do administratora szkoły i otrzymasz powiadomienie drogą email 
o jego zatwierdzeniu,

• rejestracja na platformie dzwonek.pl do konkursu trwa do 09.11.2021 roku (termin ten podyktowany 
jest odpowiednim zorganizowaniem ilości miejsc przy laptopach),

 ponadto należy dostarczyć do Pani Marty Gizy-Balawajder kartkę z nazwą użytkownika, imieniem, nazwiskiem 
i klasą ucznia oraz zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodzica (ewentualnie przesłać za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego )

Zadania archiwalne 
https://www.bobr.edu.pl/2020/12/17/zadania-z-roku-2020/
https://www.bobr.edu.pl/2019/12/05/zadania-z-roku-2019/
https://www.bobr.edu.pl/2018/11/29/zadania-z-roku-2018/ 
https://www.bobr.edu.pl/2017/11/21/zadania-z-roku-2017/ 
https://www.bobr.edu.pl/2016/11/28/zadania-z-roku-2016/
https://www.bobr.edu.pl/2015/02/05/zadania-z-roku-2015/

Punktacja zadań https://www.bobr.edu.pl/o-archiwum-zadan/

Więcej informacji  https://www.bobr.edu.pl/

https://www.bobr.edu.pl/
https://www.bobr.edu.pl/o-archiwum-zadan/
https://www.bobr.edu.pl/2015/02/05/zadania-z-roku-2015/
https://www.bobr.edu.pl/2016/11/28/zadania-z-roku-2016/
https://www.bobr.edu.pl/2017/11/21/zadania-z-roku-2017/
https://www.bobr.edu.pl/2018/11/29/zadania-z-roku-2018/
https://www.bobr.edu.pl/2019/12/05/zadania-z-roku-2019/
https://www.bobr.edu.pl/2020/12/17/zadania-z-roku-2020/

