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Należy wejść na stronę cscs.pl i wybierz przycisk "szkoła" w celu rejestracji;
Wypełnić formularz zgłoszeniowy, w ciągu 48 godzin otrzymasz od nas
potwierdzenie rejestracji szkoły;
Po otrzymaniu potwierdzenia szkoła zostanie dodana do bazy i uczniowie będą ją
mogli wybrać podczas rejestracji;
Rejestracja dostępna będzie od 01.10.2022 do 30.11.2022.

Link do filmu z instrukcją dotyczącą rejestracji znajduje się na stronie cscs.pl w zakładce
Szczegóły > Instrukcja do platformy CS.

W celu dotarcia do wszystkich uczniów w szkole warto podjąć określone działania:
Przekazać informację o konkursie opiekunom klas, którzy poinformują o nim
uczniów w trakcie lekcji wychowawczej;
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Wysłać poprzez e-dziennik lub email wiadomość o możliwości rejestracji i wzięcia
udziału w konkursie;

Przekazać uczniom Handbook dla ucznia lub informacje o możliwości jego
pobrania ze strony cscs.pl.

Wszystkie te działania pozwolą na zebranie większego grona uczestników pierwszego
etapu i wyłonienie spośród nich najlepszej reprezentacji szkoły, która pod
przewodnictwem koordynatora będzie miała największe szanse na osiągnięcie
sukcesu w kolejnych etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim
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Etap szkolny zostanie przeprowadzony w formie asynchronicznej. Opiekun otrzyma
dostęp do platformy, za pośrednictwem której przeprowadzi pierwszy etap konkursu.

Po zarejestrowaniu szkoły i utworzeniu konta na platformie CyberSkiller zostanie
utworzony kurs, do którego należy przypisać uczniów. W kursie uczniowie znajdą
materiały edukacyjne potrzebne do rozwiązania zadań. Przy pomocy kursu zostanie
przeprowadzony pierwszy etap.

Już w pierwszym etapie uczniowie zmierzą się z zadaniami praktycznymi. Pierwszy
etap będzie się składał zarówno z pytań teoretycznych jak i zadań praktycznych.
Obejmuje on tematykę: Python, Bazy danych, Linux, Sieci, Cyberbezpieczeństwo.

Materiały edukacyjne do pierwszego etapu będą dostępne na platformie CyberSkiller,
a także na stronie internetowej CSCS.pl W celu przygotowania swoich uczniów do
pierwszego etapu należy:
Zapoznać się z materiałami dotyczącymi zagadnień pierwszego etapu;
Przypomnieć uczestnikom o możliwości zapoznania się z materiałami;
Zorganizować dodatkowe zajęcia, na których
przeanalizować i zrozumieć zawarty w nich materiał.

uczniowie

będą

mogli

Etap szkolny zostanie przeprowadzony za pomocą platformy CyberSkiller. Opiekun
drużyny decyduje, kiedy i gdzie będzie mieć miejsce. Należy pamiętać, o dopasowaniu
terminu do możliwości uczniów.

Wyniki pierwszego etapu będą dostępne na platformie, a uczniowie otrzymają je także
drogą mailową. Trzy osoby z największą ilością punktów, stworzą szkolną drużynę,
która weźmie udział w etapie wojewódzkim.
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Zapoznać się z tematyką i materiałami do zadań z etapu wojewódzkiego;
Zbierać reprezentację, przygotować strategię działania i rozdzielić zadania
pomiędzy uczestników;
Ustalić terminy spotkań, na których uczniowie będą mogli wspólnie przygotować
się do reprezentowania szkoły i walkę o miejsce w ogólnopolskim finale.
Na tym etapie zadania konkursowe uczniowie będą rozwiązywać wspólnie.
Strategia działania, właściwe rozdysponowanie zadań, jest równie ważne jak sama
wiedza merytoryczna. Nauczyciel przejmie rolę mentora drużyny.

Drugi etap zostanie przeprowadzony w formie trzydniowej miniligi. Każdego dnia
drużyna otrzyma zadania do rozwiązania. Będą one dostępne do rozwiązania przez cały
dzień.
Uwaga - pamiętaj, że nie ma możliwości powrotu do zadań z dnia poprzedniego.
Pominięcie zadania z danego dnia wyklucza możliwość powrotu.
Etap II także zostanie przeprowadzony w formie asynchronicznej, to od organizacji
zadań w drużynie zależy miejsce i czas ich rozwiązywania
Wyniki zostaną przesłane członkom zespołu na wskazany przez opiekuna adres e-mail,
nie później niż do czternastu dni od udziału w teście. Na stronie cscs.pl opublikowane
zostaną wyniki trzech najlepszych szkół z każdego województwa. Do etapu finałowego
awansuje tylko jedna najlepsza drużyna z każdego województwa, a także 4 drużyny
z tzw. "dziką kartą". 20 najlepszych drużyn w kraju zmierzy się w Wielkim Finale Online
organizowanym w formule CTF.
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Etap odbędzie się w trybie online, według formuły CTF (ang. Capture the Flag). Finał
konkursu zostanie przeprowadzony przy pomocy platformy CyberSkiller i odbędzie się
równocześnie we wszystkich 20 szkołach, które zakwalifikowały się do Wielkiego
Finału. Dalsze szczegóły dotyczące wydarzenia będą przekazane drogą mailową po II
Etapie konkursu. Wspólnie z uczniami zaplanuj spotkanie organizacyjne drużyny,
ustalcie szczegóły dotyczące spraw technicznych, w razie jakichkolwiek pytań
pozostajemy do dyspozycji.

Będzie polegał na rozwiązaniu zadań praktycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa za
pośrednictwem platformy CyberSkiller. Na rozwiązanie zadań w ramach Etapu
trzeciego każdy z Zespołów będzie miał 180 minut.

Podczas konkursu finałowego zadania konkursowe uczniowie będą rozwiązywać
wspólnie. Strategia działania, właściwe rozdysponowanie zadań, jest równie ważne jak
sama wiedza merytoryczna. Nauczyciel przejmie rolę mentora drużyny.

Zwycięska drużyna otrzyma 3 złote indeksy uprawniające do darmowej nauki na
wybranym kierunku na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Drużyny, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymają roczny dostęp do platformy
CyberSkiller do wykorzystania w swojej szkole.
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