
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  

 DLA KLAS I-III 

„Mój komputerowy świat”  

 

Narysuj lub namaluj swój komputerowy świat. Jaki jest? Fascynujący, kolorowy, ale czy 

bezpieczny? Czym jest dla Ciebie Internet? Czy jest dobrym i bezpiecznym miejscem? Czy 

Twój komputer jest bezpieczny, czy atakują go groźne wirusy, gdyż nie ma obrońców w 

postaci programów antywirusowych? A może narysujesz plakat będący ostrzeżeniem dla 

innych lub pokazujący zalety Sieci. Swoje wyobrażenia przedstaw w plastycznej formie.  

 

 

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:  

 promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu w środowisku 

lokalnym; 

 wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera; 

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

 promowanie programów profilaktycznych – „Sieciaki”, „Owce w sieci”, 

„3...2...1...Internet” (przygotowanych przy współpracy Fundacji Dzieci Niczyje i 

Saferinternet); 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych 

zdolności twórczych;  

 

TECHNIKA: 

Prace plastyczne – technika dowolna, prace formatu A4, A3. 

Prace komputerowe – wykonana w dowolnym programie graficznym. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

a) Każdy uczestnik w ramach konkursu może wykonać 1 pracę. 

b) Praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie. 

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

     imię i nazwisko autora pracy 

     klasę; 

 adres szkoły, telefon kontaktowy; e-mail; 

 imię i nazwisko nauczyciela opiekuna; 
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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: 

 zgodność pracy z tematyką  

 wartość merytoryczna; 

 pomysłowość; 

 estetyka wykonania pracy. 

b) Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

c) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

d) Laureaci konkursu plastycznego otrzymają dyplomy i nagrody.  

 

TERMIN: 

Prace 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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