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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY  
DLA KLAS IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

III EDYCJA 
 
 
ORGANIZATOR: 

 Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie, 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  
 
CEL KONKURSU: 

 Integracja uczniów i nauczycieli szczecińskich szkół. 

 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej. 

 Pogłębianie umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych. 

 Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. 

 Stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa. 
 

KATEGORIE WIEKOWE: 
Uczestnicy konkursu:  

 uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych w Szczecinie; 
 uczniowie szczecińskich gimnazjów 
 
PRZEBIEG KONKURSU: 
Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: 

 I kategoria – szkoły podstawowe klasy IV - VI 

 II kategoria – gimnazja 
 

PRZEDMIOT KONKURSU: 
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na poniższe tematy: 

„Polskie latarnie morskie” - szkoły podstawowe 
„Polska Marynarka Wojenna” - gimnazja 

 
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE: 

 Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point (pakiet Microsoft 
Office). 

 Prace należy dostarczyć na płycie CD. 

 Płyta powinna być zaopatrzona w imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły. 

 Nośnik (płyta CD), na którym będzie zapisana prezentacja, wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik 1) należy 
dostarczyć osobiście do organizatora lub przesłać na adres: 

 
Szkoła Podstawowa nr 42 

ul. Hoża 25, 71 - 699 Szczecin 
z dopiskiem „Konkurs informatyczny”. 

 
KRYTERIA OCENIANIA: 
Komisja najwyżej będzie oceniała prace: 

 prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 

 charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu, 
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Oceniana będzie również: 

 estetyka i efekt wizualny prezentacji, 

 grafika i cała szata graficzna, 

 przejrzystość, 

 techniczna poprawność wykonania. 
 

TERMINARZ: 

 Prace na konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły, zawarty w pkt. 5 do 19 maja 
2015 r. 

 Decyduje data wpływu lub złożenia prac w siedzibie Organizatora (sekretariat SP 42 w Szczecinie). 

 Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. 

 Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową, 
bądź telefonicznie 25 maja 2015r.  
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 

 Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora. 
 
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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KARTA ZGŁOSZENIA  

DO  III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

ORAZ GIMNAZJÓW 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ SP 42 W SZCZECINIE 
 
 
 

Przedmiot konkursu: 
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na poniższe tematy: 

 
„Polskie latarnie morskie” - szkoły podstawowe 

„Polska Marynarka Wojenna” - gimnazja 
 

 
 
(Dane proszę wpisać drukowanymi literami.) 

 
1. Nazwa szkoły: ……………………….………………………….…………….…. 

Adres: ……………………………………………..……………….………….…. 

E-mail: …………………………………………..…………………..…………… 

Telefon: ……………………………………………………………..……..…….. 

 

2. Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………..……………...….. 
E-mail: ………………………………………………………………………….... 

Telefon: ………………………………………………………….………………. 

 

3. Imiona i nazwiska uczniów, klasa: 
…………………………………………………………………………..………..….. 
………………………………………………………………………………..…..….. 
…………………………………………………………………………………....….. 
………………………………………………………………………………..…..….. 
………………………………………………………………………………..…..….. 
……………………………………………………………………….……….…..….. 

 
 

 


