
 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  

 DLA KLAS IV-VI 

„Razem zmieniamy Internet na lepsze”  
 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa Nr 69  im. mjr H. Sucharskiego w Szczecinie, ul. Zamoyskiego 2, 71 -444 

Szczecin, tel.: (91) 422-11-16, e-mail: sp69@miasto.szczecin.pl. 

 

CEL KONKURSU:  

 rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie 

kreatywności i logicznego myślenia. 

 promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu w środowisku 

lokalnym takich jak cyberprzemoc, oszustwa, uzależnienie od Internetu, niebezpieczne 

kontakty itp; 

 wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera; 

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

 promowanie technologii komputerowych; 

 

FORMA KONKURSU: 

 

a) Szkoły przygotowują projekty w języku Scratch lub prezentacje multimedialne – 

pokaz slajdów, propagujące bezpieczne użytkowanie Internetu (prezentacje, komiksy 

itp.).  

b) Pliki należy zapisać według wzoru imie_nazwisko_kl_sp_nr.  

c) W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach 

źródłowych oraz o autorach pracy.  

d) Prezentacja powinna zawierać 10 – 15 slajdów, w tym: 

·        Slajd pierwszy tytułowy z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą; 

·        Slajdy z ciekawym ujęciem tematu (treść i grafika); 

·        Slajd ostatni z informacją o adresach stron internetowych, z których czerpano 

wiadomości; 

e) Prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.  

 

 

 

 

 

mailto:sp69@miasto.szczecin.pl


ZASADY OCENIANIA PRAC I PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

a) Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie na podstawie następujących 

kryteriów: 

 Treść prezentacji, zastosowana grafika (zgodność z tematem, wartość, 

pomysłowość); 

 Zastosowane możliwości programu – przejścia, animacje, tło itp. 

b) Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

c) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

d) Laureaci konkursu plastycznego otrzymają dyplomy i nagrody.  

Uwaga: cała prezentacja ma być ustawiona na pokaz automatyczny – czas wyświetlania 

każdego slajdu należy ustawić tak, aby widzowie zdążyli zapoznać się z treścią slajdu.  

Podczas tworzenia pracy należy pamiętać o zasadach dobrej prezentacji. 

 

TERMIN: 

Podpisane prace na płytach CD należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 10 lutego 2017r. 

Zgłaszając pracę, autor jednocześnie zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez 

organizatora na jego stronie internetowej.  

Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora.  

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

a) Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły SP 69.  

b) Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół. 

c) O terminie uroczystości zakończenia konkursu, wręczeniu nagród i wystawie 

pokonkursowej szkoły zostaną poinformowane drogą mailową. 

 

Wszelkie pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do: 

 Magdalena Michalska, e-mail: m.michalska@int.pl, Tel.: 600328034 

 Jolanta Kawalec –Szymborska, e-mail: jolaa11@gmail.com 
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