V GMINNY KONKURS KOMPUTEROWY
na prezentację multimedialną
„Agresja i przemoc online - cyberprzemoc”
pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
REGULAMIN
Organizator:
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej.
Cele konkursu:
• propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia
związane
z użytkowaniem Internetu (m. in. przeciwdziałanie cyberprzemocy,
prawo autorskie, bezpieczeństwo w kontakcie z innymi, granice
prywatności, wiarygodność w sieci itp.),
• promowanie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych,
różnych form przekazu
i ich oddziaływanie na grupy rówieśnicze,
• zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu,
• wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
z poszanowaniem praw autorskich,
• włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w gminie Wręczyca
Wielka.
Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
1) dla uczniów szkół podstawowych klasy IV - VI,
2) dla uczniów szkół podstawowych klas VII – VIII.
Szkoła może zgłosić trzy prace w każdej kategorii.
Organizacja:
1) Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez ucznia prezentacji
multimedialnej pt. „Agresja i przemoc online - cyberprzemoc” adresowanej
do rówieśników.
Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, przygotowaną specjalnie
na Konkurs, wcześniej nie publikowaną.
2) Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest dostarczenie do organizatora:
• pracy wykonanej samodzielnie w formie prezentacji multimedialnej
w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w programie Microsoft
Office Power Point;
• czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 6 min;
• prezentacja powinna posiadać nie więcej niż 20 slajdów;

•

•

•
•

na ostatnim slajdzie prosimy o podanie źródeł i autorów
wykorzystywanych tekstów, zdjęć, rysunków, muzyki oraz imię
i nazwisko autora oraz nazwę szkoły i klasę;
prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie
umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power
Point (z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx, *.pps);
każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej;
prace należy przesyłać w terminie do 11.02.2022 r.

Sposób przygotowania prac:
1. Czas prezentacji nie może przekraczać 6 min (10 - 20 slajdów).
2. Prezentację należy zapisać na płytach CD lub DVD. Na nośniku oprócz
prezentacji muszą być umieszczone pliki np. muzyka, dźwięk, obrazy,
animacje, filmy, itp. Płyta powinna być podpisana przez autora.
3. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasa,
opiekuna ucznia, źródła informacji w oparciu o które powstała
prezentacja.
4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa
uczestników, nie naruszające praw autorskich, nigdzie uprzednio
niepublikowane.
Kryteria oceny prac konkursowych:
• zawartość prezentacji,
• oryginalne ujęcie tematu treść pracy,
• estetyka,
• grafika i cała szata graficzna,
• efekt wizualny,
• przejrzystość,
• techniczna poprawność wykonania.
Prosimy o nadsyłanie prac (list tradycyjny, e-mail, lub osobiście) w terminie do
11.02.2022r. wraz z kartą zgłoszenia na adres:
• Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej ul. Szkolna
11, 42-130 Wręczyca Wielka.
• e-mail; amatysiak@spwreczyca.pl
Najlepsze prace zostaną nagrodzone – ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe i
dyplomy. Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać dodatkowe
wyróżnienia. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
Postanowienia końcowe:
1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego
Regulaminu
2. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej
http:/spwreczyca.pl
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.
4. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie
i podjęcie trudu w stworzeniu prezentacji.
Organizatorami konkursu są nauczyciele przedmiotów informatycznych
w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej:
mgr inż. Anna Matysiak

Karta zgłoszenia
Dla uczestników V GMINNEGO KONKURSU KOMPUTEROWEGO

na prezentację multimedialną

„Agresja i przemoc online - cyberprzemoc”
Szkoła nadsyłająca zgłoszenie
nazwa szkoły ……………………………………………………………………
1.
adres ……………………………………………………………………
telefon kontaktowy …………………………………………………………………..
adres e-mailowy …………………………………………………………………..

Imię i nazwisko autora pracy:
2.

……………………………………………………………………
adres e-mailowy ……………………………………………………………………
Krótki opis zgłoszonej pracy:

3.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Imię i nazwisko
opiekuna konkursu:

4.

szkolnego
…………………………………………………………………

adres e-mailowy …………………………………………………………………
Oświadczenie uczestnika
(autora pracy):

5.

Oświadczam, że praca została wykonana przeze mnie
samodzielnie i nie jest plagiatem.
……………………………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika

Zgoda rodzica/ opiekuna
prawnego(uczeń niepełnoletni):

6.

…………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby V Gminnego Konkursu Komputerowego na
prezentację multimedialną „Agresja i przemoc online - cyberprzemoc” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

………………………..
data

…………………………………………….
imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

……………………
p odpis

