
REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ KOMPUTEROWĄ 

 (ulotka, broszura, prezentacja multimedialna, strona internetowa, film, fotoalbum) 

promującego szkołę w ramach: projektu edukacyjnego  COMENIUS 

 „Poprawianie relacji społecznych w szkole i poza nią” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łodzi, ul. Łęczycka 23. 

2. Konkurs na pracę komputerową trwa: grudzień 2011 – maj 2012 r.  

3. Cele konkursu: 

- aktywizacja uczniów do uczestnictwa w życiu szkoły; 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów; 

- integracja społeczności szkolnej; 

- rozwijania umiejętności pracy w zespole; 

- popularyzowanie wykorzystania komputera w życiu codziennym, pracy i nauce; 

- rozwijanie umiejętności zbierania i selekcji informacji; 

- doskonalenie umiejętności informatycznych;  

- doskonalenie umiejętność wykorzystania różnych programów komputerowych do 

tworzenia prezentacji i publikacji (ulotka, broszura, prezentacja multimedialna, 

strona internetowa, film, fotoalbum); 

- rozwijanie wrażliwości i poczucia estetyki; 

- inspirowanie twórczych postaw; 

- kształtowanie  więzi ze środowiskiem szkolnym i Szkołą. 

4. Zasady uczestnictwa w konkursie:  

- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas III – VI Szkoły, którzy indywidualnie 

lub w zespołach 2,3 - osobowych wykonają pracę komputerową (ulotka, broszura, 

prezentacja multimedialna, strona internetowa, film, fotoalbum); 

- nad pracami czuwać będzie nauczyciel koordynujący pracę konkursową; 

- uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich 

na rzecz Szkoły; 

- jeden uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, której jest autorem lub 

współautorem. 

5. Forma prac konkursowych i sposób składania: 



a) Prace konkursowe należy składać w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na 

promocję Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łodzi – praca komputerowa”, na której 

uczestnik umieszcza informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa; 

b) W kopercie należy złożyć pracę w postaci papierowej (ulotka, broszura, 

fotoalbum) lub płytę z nagraną pracą: prezentacja – wykonana w PowerPoint, 

Open Office Impress lub filmem w formatach: avi, mpeg4, strona internetowa w 

formacie html.  

c) W przypadku dostarczenia pracy w innych formatach uczestnik jest zobowiązany 

do dostarczenia kodeków, ew. odtwarzacza umożliwiającego pokaz, 

w przeciwnym wypadku praca nie zostanie dopuszczona do konkursu. 

d) Jeśli prace przekraczają format A4 (np. fotoalbum) mogą być dostarczone z 

kopertą przypiętą do pracy.  

6. Ocena prac konkursowych: 

Prace oceniane będą wg. następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem konkursu – promocja szkoły; 

- pomysłowość - sposób przedstawienia informacji dotyczących tematu konkursu; 

- oryginalność, rozwiązania graficzne i wrażenie artystyczne; 

- wykorzystanie własnych materiałów zdjęciowych, filmowych, dźwiękowych; 

- poprawność językowa, 

- estetyka pracy, 

- stopień trudności zastosowanych technik. 

7. Terminarz Konkursu, nagrody: 

- prace należy składać do dnia 3.03.2012 r. do p. Anny Marciniak lub p. Małgorzaty 

Jabłońskiej (sala nr 4); 

- ogłoszenie wyników nastąpi 10.03.2012 r. 

- nagrodą w konkursie są punkty, które będą wpisywane do karty uczestnika 

projektu w konkursie na najaktywniejszego uczestnika projektu oraz dyplomy; 

- za pierwsze miejsce autorzy prac otrzymają 5 punktów, za drugie miejsce 4 

punkty, trzecie miejsce – 3 punkty; 

- komisja może wyróżnić prace przyznając 2 lub 1 punkt, 

- komisja może przyznać dowolną liczę miejsc 1,2 i 3 oraz wyróżnień; 



- wybrane przez komisję, nagrodzone prace będą prezentowane podczas wizyty 

szkół partnerskich w maju 2012 r. 

- prace konkursowe, które nie będą spełniały wymagań zawartych w regulaminie 

konkursu oraz dostarczone po terminie nie będą dopuszczone do Konkursu i nie 

będą oceniane;  

- organizator nie zwraca prac. 

8. Końcowe ustalenia: 

- decyzja jury (Komisji Konkursowej) jest ostateczna i nie podlega odwołaniu; 

- organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyny; 

- informacji na temat konkursu oraz pomocy podczas tworzenia prac udzielają: 

p. Anna Marciniak oraz p. Małgorzata Jabłońska (sala 4). 

- Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej projektu 

www.marciniak.edu.pl/Comenius w naszej szkole. 


