
REGULAMIN SZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO                                

i MULTIMEDIALNEGO 

 

pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem” 

 

 

 
1. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku.  

2. Cele konkursu 

 promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu 

 wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera; 

 uświadomienie zalet, ale i zagrożeń wynikających z  korzystania z Internetu; 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej oraz  indywidualnych 

zdolności twórczych; 

 integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia. 

 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: 

 klasy 0-3 

 klasy IV-VI 

 klasy gimnazjum 

 

4. Zasady uczestnictwa 

                                                      Praca plastyczna 

Każdy uczestnik w ramach konkursu może wykonać 1 pracę plastyczną propagującą 

bezpieczne użytkowanie Internetu. 

Praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie. 

Praca może zostać wykonana dowolną techniką w formacie A3 lub A4. 

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną, zawierającą: 

 

 imię i nazwisko autora pracy 

 klasę; 

 szkoła (podstawowa, gimnazjum ) 

 

 

Praca multimedialna. 

Uczeń przygotowuje prezentacje multimedialne – pokaz slajdów lub film, propagujące 

bezpieczne użytkowanie Internetu.  Pliki należy zapisać według wzoru imię i nazwisko, 

klasa, szkoła (podstawowa czy gimnazjum). 
W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych 

oraz o autorach pracy. Prezentacje muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie. 

 

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w Piątkowisku, do 24 lutego 2014 roku. 



 

5. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród. 
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora , 

na podstawie następujących kryteriów: 

 zgodność pracy z tematyką i jej wartość merytoryczna; 

 pomysłowość; 

 estetyka wykonania pracy. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 28 lutego 2014r.  

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

Laureaci konkursu plastycznego otrzymają dyplomy i nagrody.  

 

5. Ogłoszenie wyników konkursu: 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. 

 

Nagrodzone prace wraz z nazwiskami autorów będą  umieszczone w galerii prac na stronie 

internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkonego,www.zsp-piatkowisko.pl 

 

6. Postanowienia końcowe. 
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zsp-piatkowisko.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


