
Regulamin konkursu 
 
 
Postanowienia ogólne 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. 

 Konkurs realizowany jest w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. 

 Regulamin Konkursu jest dostępny u nauczyciela informatyki i na stronie szkoły. 
 
 

1. Cele konkursu: 

 Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska 
online . 

  Angażowanie w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz 
tworzenie kultury zrozumienia.   

 Zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu (m. in. cyberprzemoc, hejt) 

 Kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania 
przemocy i agresji wśród dzieci. 

 Zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu. 

 Wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności. 
 

2. Forma konkursu: 

 Praca plastyczna  -  klasy I, II, III 
Technika dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka, collage). Format prac A3  

 Plakat „Działajmy razem”  - klasy IV, V, VI 
Plakat wykonany indywidualnie w dowolnym edytorze, w formacie A3, wydrukowany. 

 Prezentacja multimedialna – klasy VII i VIIII. 
Wykonana indywidualnie w programie Microsoft Office PowerPoint.  

Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 10 slajdów, na których musi znaleźć się: 
- tytuł pracy „Działajmy razem”, 
- bibliografia,  
- autor,  
- grafika, 
- propozycje wspólnych działań, które należy podjąć w celu budowania bezpiecznej społeczności 
internetowej.  
 
Prace należy zapisać na płytach CD lub pendrive. 
 
Termin oddania prac: 29 lutego 2020r. 
 

3. Ocena konkursu 
Podczas oceny prac będą brane pod uwagę: 

 wartość merytoryczna pracy; 

 sposób zaprezentowania pracy (trafność przekazu); 

 oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy; 

 walory artystyczne pracy; 

 techniczna jakość pracy. 
 
 
 
 
        



Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 0 do 6.   
Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 
Praca plastyczna – uczniowie klas I – III 
Plakat – uczniowie klas IV, V, VI. 
Prezentacja multimedialna – uczniowie klas VII – VIII 
 

4. Nagrody: 
Za pierwsze miejsca w danej kategorii przewidziano nagrody i dyplomy. Pozostali uczestnicy 
otrzymają dyplomy za udział w konkursie.  
 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE. 
 

Katarzyna Łukasik - nauczyciel informatyki 
 


