
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNO – MULTIMEDIALNEGO 

„BĄDŹ BEZPIECZNY W INTERNECIE” 

Cele konkursu: 

 Zaangażowanie społeczności szkolnej w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. 

 Promowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. 

 Pobudzenie świadomości uczniów w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje 

postępowanie w Internecie   

 Kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń płynących z Internetu.  

 Budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim 

forum.  

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz kreatywności.  

 Kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z różnorodnych źródeł. 

 Aktywizacja i integracja środowiska szkolnego. 

 Doskonalenie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej. 

 Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami informatycznymi i plastycznymi. 

 Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności. 

Tematyka prac: 

Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

w Internecie. Przykładowe zagadnienia: 

 Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu np. cyberprzemoc, hejt, 

uzależnienia, nadmierne korzystanie z Internetu, izolowanie się i samotność. 

 Ochrona danych osobowych i wizerunku. 

 Netykieta - zasady życzliwego zachowania w Internecie. 

 Ochrona własności intelektualnej. 

Organizacja konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie. 

2. Konkurs składa się z jednego etapu. 

3. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:  

Klasy I – III  

 Praca plastyczna dowolną techniką w formacie A4 lub A3 na brystolu lub bloku 

technicznym 

Klasy IV – VI 

Praca do wyboru: 

 Plakat lub komiks – praca plastyczna dowolną techniką w formacie A3 lub większym na 

brystolu lub bloku technicznym. 

 Plakat lub komiks– praca graficzna w dowolnym programie graficznym zapisana 

w formacie jpg lub pdf. 

Klasy VII – VIII 

Praca do wyboru: 

 Prezentacja multimedialna - w formacie umożliwiającym otwarcie jej w programie 

PowerPoint, 12 - 15 slajdów.  

 Film – czas do 10 minut. 

 Quiz interaktywny (w prezentacji PowerPoint lub w aplikacji online np. formularze 

Google, quizizz.com, quizlet.com) – 15 pytań i odpowiedzi. 

https://quizizz.com/home/forwork?ref=header_tab&lng=pl
http://quizlet.com/


 Gra planszowa 

a. Gra powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy (np. pudełko, planszę, pionki, 

karty, instrukcję, kostki do gry) i być gotowa do użycia.  

b. Gra powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej wielokrotne wykorzystanie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy i dostarczenie do 

dnia 15 lutego 2023 r. 

5. Prace plastyczne (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko i klasa) należy składać 

w bibliotece szkolnej, prace multimedialne (nazwa pliku powinna zawierać: imię, nazwisko 

i klasa) należy przesłać na adres dbi.sp7@gmail.com lub przynieść do nauczyciela 

informatyki na nośniku np. pendrive. 

6. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę. 

7. Prace wykonywane są indywidualnie, prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 

8. O zakwalifikowaniu się do udziału w konkursie decyduje termin oddania pracy 

konkursowej oraz spełnienie wymagań dotyczących pracy.  

9. Prace niesamodzielne, niezgodne z regulaminem, zawierające błędy ortograficzne, 

językowe i merytoryczne nie będą oceniane.  

10. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację 

prac oraz publikację i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych, w tym 

publikacje w mediach i Internecie. 

11. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają nauczyciele informatyki. 

12. Koordynatorami konkursu są: p. Wiesław Podgórski, p. Barbara Kutyła, p. Edyta Bubiłek, 

p. Dorota Ćwiek. 

Ocena prac i wyłonienie laureatów 

1. Prace konkursowe oceni jury składające się z nauczycieli informatyki, plastyki, edukacji 

wczesnoszkolnej. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie 

następujących kryteriów: 

 Innowacyjne i kreatywne podejście do tematu 

 Znajomość tematu pracy 

 Walory edukacyjne 

 Wkład pracy 

 Umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych, technik plastycznych 

 Ogólne wrażenie artystyczne 

 Estetyka pracy 

3. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni trzej laureaci (miejsca I-III). 

4. Dla laureatów konkursu przewidziane są: 

 dyplomy i nagrody rzeczowe, 

 nagrody w postaci ocen: cząstkowa ocena celująca z informatyki lub plastyki. 

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na apelu szkolnym. 

 

mailto:dbi.sp7@gmail.com

