
 
 

Szkolny Konkurs Multimedialny 

pt. „Klik@j bezpiecznie” 

 

 

1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława 

Broniewskiego w Płocku. 

 

2. Cele konkursu: 

 promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży podczas 

korzystania z Internetu, 

 zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zarówno zagrożeń 

technologicznych, jak i dotyczących zachowań użytkownika (np. 

cyberprzemoc, kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności 

online, szkodliwe treści, uzależnienia, media społecznościowe) 

wynikających z korzystania z Internetu, 

 kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na 

rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci poprzez realizowanie 

programów profilaktycznych, 

 wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera, 

 rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy 

z poszanowaniem praw autorskich, 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności posługiwania się 

technologią informacyjną oraz indywidualnych zdolności twórczych, 

 integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs kierowany jest do uczniów z klas IV – VII (szkoła podstawowa) i II-III 

(oddziały gimnazjalne). 

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

 klasy IV – VII (szkoła podstawowa), 

 II-III (oddziały gimnazjalne). 

 



 
 

4. Zasady uczestnictwa: 

Uczniowie przygotowują prace konkursowe w kategorii/technice do wyboru: 

 krzyżówka (np. eclipse crossword),  

 puzzle (np. Jigsaw Planet - Create Puzzle … lub praca plastyczna 

w formacie <= A3), 

 komiks (np. Make BeliefsComix, ToonDoo, Bitstrips, Pixton, Paint, 

Word (format <= A4)),  

 animacja, animowany baner, gif (np. pivot, gimp),  

 plakat (np. paint, gimp …. lub praca plastyczna w formacie <= A3),  

 film (max. 3min.), 

 prezentacja (np. PowerPoint, Prezi, Prezentacje Google … max. 10 

slajdów),  

 chmura wyrazowa (np. tagul), 

 lub inną techniką, po konsultacji z nauczycielem. 

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 1 pracę. 

Zgłoszona praca musi być w pełni autorska. 

Każda praca powinna posiadać czytelną informację według wzoru: 

 imię i nazwisko uczestnika, 

 klasa. 

Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie, 

wyjątkiem jest film (projekt grupowy). 

Prace należy dostarczyć do nauczycieli informatyki/zajęć komputerowych do 

dnia 25.02.2018r. 

Na konkurs należy dostarczyć prace, które nie były publikowane i nagradzane 

w innych konkursach. 

 

5. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród. 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie 

następujących kryteriów: 

 oddanie głównego przesłania konkursu, 

 walory estetyczne, 

 walory artystyczne, 

 czytelność przekazu, 

 oryginalność, 

https://www.makebeliefscomix.com/create-comix-2/


 

 jakość wykonania. 

Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

Organizatorzy przewidują wyłonienie laureatów I, II i III miejsca oraz przyznanie 

wyróżnień. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, ocenę celującą za pracę i nagrody. 

 

6. Ogłoszenie wyników konkursu. 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. 

Nagrodzone prace wraz z nazwiskami autorów będą zamieszczone w galerii prac 

na stronie internetowej szkoły. 

 

7. Postanowienia końcowe. 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz na szkolnych 

tablicach ogłoszeń. 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować do nauczycieli 

informatyki/zajęć komputerowych. 


