
Załącznik nr 5  

 

Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego 

w ramach Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Form ę!” 

rok szkolny 2017/2018 

 

I. Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego na etapie rejestracji szkół: 

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie online 

formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Internetowego Systemu 

Konkursowego.  

2. Dokonując zgłoszenia za pośrednictwem modułu rejestracji dyrektor szkoły wskazuje 

nauczyciela koordynującego udział szkoły w Konkursie (zwanego dalej: 

„Koordynatorem”). 

3. Koordynator zgłasza do udziału w Konkursie konkretnych uczniów za pośrednictwem 

modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego systemu Konkursowego. 

4. Moduł rejestracji zawiera imiona i nazwiska uczniów danej szkoły, którzy chcą 

przystąpić do Konkursu. Koordynator proszony jest również o wskazanie klasy, profilu 

oraz o udostępnienie informacji, czy danych uczeń bierze udział w Ogólnopolskim 

Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”.  

5. W ostatnim kroku rejestracji online, Internetowy System Konkursowy umożliwia 

wygenerowanie formularza zgłoszeniowego szkoły.  

 

II. Funkcjonalno ść Internetowego Systemu Konkursowego na I etapie Konkursu: 

1. Koordynatorzy dokonują wyboru terminu przeprowadzenia I etapu – szkolnego w ich 

szkole spośród terminów dostępnych w Internetowym Systemie Konkursowym. 

2. Koordynatorzy otrzymują za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego 

indywidualne dane do logowania do systemu dla poszczególnych uczniów, zgłoszonych 

uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Koordynatorzy przekazują każdemu 

z zakwalifikowanych uczniów właściwe dane. 

3. W wybranym przez Koordynatora terminie, w Internetowym Systemie Konkursowym 

zostaną udostępnione szkole zadania konkursowe.  



4. Dostęp do zadań konkursowych dla uczniów jest możliwy wył ącznie on-line 

po uprzednim zalogowaniu przy użyciu indywidualnych danych do logowania. 

5. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut. Po tym czasie, 

Internetowy System Konkursowy wstrzyma możliwość dostępu dla uczniów 

i koordynatorów. 

6. Po terminie ogłoszenia na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl listy 

laureatów I etapu szkolnego, w ramach Internetowego Systemu Konkursowego dostępne 

będą dla Koordynatora wyniki uzyskane przez wszystkich uczniów danej szkoły. 

 

 

III. Funkcjonalno ść Internetowego Systemu Konkursowego na II etapie Konkursu: 

1. W terminie przeprowadzenia etapu powiatowego, w Internetowym Systemie 

Konkursowym zostaną udostępnione uczniom zadania konkursowe. 

2.  Dostęp do zadań konkursowych dla uczniów jest możliwy wył ącznie on-line 

po uprzednim zalogowaniu przy użyciu indywidualnych danych do logowania, nadanych 

przed I etapem – szkolnym Konkursu. 

3. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut. Po tym czasie, 

Internetowy System Konkursowy wstrzyma możliwość dostępu dla uczniów. 

4. Po terminie ogłoszenia na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl listy 

laureatów II etapu powiatowego, w ramach Internetowego Systemu Konkursowego 

dostępne będą dla Koordynatora wyniki uzyskane przez wszystkich uczniów danej szkoły. 


