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II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY  
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW 

 
ORGANIZATOR: 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W SZCZECINIE, UL. HOŻA 25, koordynator Marzena Haptar 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 
 
MIEJSCE KONKURSU: 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W SZCZECINIE, UL. HOŻA 25 

CELE KONKURSU:  

 Rozwijanie zainteresowań tematyką morską. 

 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy  informatycznej. 

 Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności. 

 Stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa. 

 Integracja uczniów i nauczycieli w środowisku szkół szczecińskich. 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Przedmiot konkursu: 
- przygotowanie prezentacji multimedialnej na poniższe tematy: 

1. „Historia żaglowców” – szkoły podstawowe kl. IV – VI 
2. „Światowa żegluga śródlądowa”- gimnazja 

 Prezentacja ma być stworzona za pomocą Microsoft PowerPoint 

 Prace należy dostarczyć  na płycie CD 

 Płyta powinna być zaopatrzona w  metryczkę :  nazwisko i imię, klasa, szkoła, 

 Płytę CD należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową osobiście do organizatora lub przesłać na 
adres  Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin - z dopiskiem konkurs informatyczny. 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Kategoria pierwsza: Szkoły Podstawowe drugi etap edukacyjny IV-VI 

 Kategoria druga: Gimnazja 
OCENA: 

Ocenie będzie podlegała:  
- prezentacja  tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzująca się oryginalnym   
  ujęciem tematu, 
- estetyka i efekt wizualny prezentacji, 
- grafika, 
- szata  graficzna. 

MIEJSCE I TERMIN: 

 Termin składania prac od 19 maja do 23 maja 2014 

 Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 42, ul. Hoża 25, 71-699 
Szczecin w godzinach od 8:00 do 15:00 

 W przypadku pracy, które będą nadesłane pocztą – decyduje data stempla pocztowego. 
UWAGI KOŃCOWE: 

 Oceny prac dokona komisja powołana  przez organizatora. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną 
poinformowani. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac. 

 Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatora – Marzena Haptar  091 442 17 38, 
haptar@op.pl  

 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe  wykorzystywane będą jedynie do 
celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach 
placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
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