
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

na przygotowanie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem:                      

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. 

 

1. CELE KONKURSU: 

• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali 

internetowych, korzystania z sieci.  

• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, 

oprogramowaniem graficznym.  

• Promowanie pozytywnych zastosowań Internetu.  

• Promocja tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. 

• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.  

• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich. 

2. ORGANIZATOR KONKURSU:  

Organizatorem Konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego                      

w Drygałach.  

3. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. 

Będzie przebiegał w trzech grupach wiekowych: grupa I – uczniowie klas I – III 

edukacji wczesnoszkolnej, grupa II – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej, grupa 

III – dla uczniów klasy VII, VIII i III gimnazjum. Prace powinny być przygotowane 

indywidualnie. 

4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSACH:  

• Każdy uczeń klas I – VIII SP i III gimnazjum może wziąć udział w konkursie na 

prezentację multimedialną jak i pracę plastyczną.  

• Konkursy polegają na: a) Opracowaniu i wykonaniu prezentacji multimedialnej na 

temat promocji pozytywnych zastosowań Internetu lub na temat promocji tolerancji 

oraz tworzenia kultury zrozumienia w sieci. b) Przygotowaniu pracy plastycznej 

dowolną techniką, formatu A3 i A4 na temat promocji pozytywnych zastosowań 

Internetu lub na temat promocji tolerancji oraz tworzenia kultury zrozumienia w sieci. 

• Każda praca powinna być opatrzona wizytówką wykonawcy (imię i nazwisko,  klasa).  



• We wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy kolejne 

miejsca tj. od miejsca I do III oraz wyróżnienia, przewidujemy też nagrody pocieszenia 

za udział w konkursie. 

5. KRYTERIA OCENIANIA: 

• poprawność tematyczną (0-10 pkt.)  

• pomysłowość i atrakcyjność (0-10 pkt.)  

• estetyka wykonania (0-10 pkt.) 

6. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

Prace konkursowe proszę dostarczyć do dnia 28 lutego 2019 roku do nauczyciela 

informatyki Pana Andrzeja Rosińskiego sala nr 1  lub do Pani Teresy Chrostowskiej 

sala nr 13. 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas apelu szkolnego podsumowującego akcję 

DBI w marcu br. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

                                                                                          Organizatorzy: 

 

                                                                                          Teresa Chrostowska 

                                                                                        Andrzej Rosiński 

 


