
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Z OKAZJI  

URODZIN SZKOŁY 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs jest organizowany przez  Szkołę Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej                 

w Koninie. 

2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników Konkursu wynikają z niniejszego 

Regulaminu Konkursu. 

3. Konkurs jest organizowany  w jednym etapie. 

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu, a także 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz 

możliwością wykorzystania wizerunku każdego uczestnika Konkursu w celach 

związanych z jego organizacją i promocją.  

5. Prace uczestników są dopuszczone do udziału w Konkursie po okazaniu pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów (wg załącznika). 

II. Cele konkursu 

1. Upamiętnienie Jubileuszu Szkoły. 

2. Wykorzystanie umiejętności komputerowych. 

3. Rozwijanie zainteresowań informatyką wśród uczniów. 

III. Organizatorzy 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej 

2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

3. Zadania Komisji Konkursowej: 

a. odpowiada za jego organizację, harmonogram; 

b.  ocenia prace i ustala wyniki, 

c. udziela niezbędnych wyjaśnień 

4. Siedzibą Komisji Konkursowej jest Szkoła Podstawowa nr 1w Koninie. 

IV. Organizacja Konkursu Szkolnego. 

1. Konkurs szkolny odbywa się  w terminie ustalonym przez Komisję szkolną                   

od 1 - 15 grudnia 2016 roku. 

2. Konkurs przeprowadza Komisja szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. Zadania Komisji szkolnej obejmują : 



a. rozpropagowanie Konkursu 

b. zebranie prac od uczniów w określonym terminie 

c.  ocena prac 

V. Organizacja finału Szkolnego Konkursu 

1. Finał odbędzie się 3 stycznia 2017 roku podczas obchodów święta Urodzin Szkoły                  

w Szkole Podstawowej nr 1 im Zofii Urbanowskiej w Koninie. 

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Święta Urodzin Szkoły, dnia              

3 stycznia 2016 roku w Szkole. 

VI. Zadanie konkursowe 

1. Konkurs Szkolny polega na tworzeniu prezentacji multimedialnej 

na temat 90 URODZINY SZKOŁY przy pomocy programu Power Point.  

2. W zakresie wyszukiwania w Internecie elementów pracy należy korzystać z: 

a. w przypadku grafiki – domowych zbiorów zdjęć, wyszukiwarek 

internetowych,  

b. w przypadku tekstu – rozmów, wywiadów z absolwentami Szkoły, 

encyklopedii internetowych. 

3. Uczestnicy finału zrzekają się praw autorskich do wykonanych prac  

konkursowych na rzecz organizatora i wyrażają zgodę na publikację wykonanych prac 

oraz zdjęć z finału Konkursu. 

4. Kryteria oceniania prac prezentacji w finale konkursu: 

a. grafika - maksymalnie 3 punkty, 

b. czas prezentacji (5 – 10 minut; minimum 10 slajdów) - maksymalnie                       

3 punkty, 

c. zgodność z tematem - maksymalnie 3 punkty, 

d. estetyka - maksymalnie 3 punkty, 

e. animacja, hiperłącza - maksymalnie 3 punkty. 

VI. Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii 

Urbanowskiej w Koninie. 

VII. Termin konkursu:  1 grudnia 2016 r. – 15 grudnia 2016 r. Pracę należy oddać do 15 

grudnia 2016 r. do pani Renaty Król oraz pani Renaty Chojnackiej, na płycie CD z 

opisem: tytuł prezentacji, autor/autorzy prezentacji, klasa, rok szkolny 2016/2017. 



 


