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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

„Najpiękniejszy Kalendarz 2018” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana  

     Marcina Szancera w Warszawie.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-7 naszej szkoły. 

3. Celem konkursu jest: 

• zwiększenie zainteresowania grafiką komputerową, 

• zaprezentowanie korzyści płynących ze sprawnego posługiwania się technologią  

            komputerową, 

• pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technologii  

            komputerowej, 

• pobudzenie uczniów do kreatywności i twórczości. 

4. Termin konkursu: 22.11.2017 r. – 05.01.2018 r. 

5. Zasady konkursu: 

 a) Uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje kalendarz na 2018 r. 

 b) Kalendarz należy przygotować w edytorze tekstowym Microsoft Word lub Libre Office (format  

           kartki A4). 

 c) Ilustracje (do każdego miesiąca osobna): 

       mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym,  

       mają przedstawiać ważne postacie, wydarzenia lub miejsca związane z historią Polski, 

             korzystanie z gotowych ilustracji lub tworzenie kolażu dyskwalifikuje pracę konkursową. 

 d) Kalendarz należy zapisać na płycie CD, podpisać ją imieniem, nazwiskiem i klasą. 

       e) Prace należy składać w terminie do 5 stycznia 2018 r. u nauczycieli informatyki.  

6. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.    

     Kalendarze powinny być wykonane w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzować  

     się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi rozwiązaniami. Oceniana będzie również: 

      estetyka,  

      szata graficzna,  

      efekt wizualny,  

      zgodność dat z rzeczywistością, 

      techniczna poprawność wykonania.  

      W skład Komisji wchodzą: Agnieszka Gałajda, Małgorzata Paster. 



2 

 

7. Uczniowie, którzy zdobędą pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia otrzymają nagrody rzeczowe.  

     Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany lub nieprzyznania któregoś miejsca. Decyzja komisji  

     oceniającej jest nieodwołalna. 

8. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin  

     konkursu i jego wyniki będą dostępne na tablicach ogłoszeń przy salach komputerowych,  

     w Librusie oraz na stronie internetowej szkoły. Organizatorzy mają prawo do późniejszego  

     wykorzystania prac.  

9. Wszelkie sprawy, które nie zostały ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator  

     Konkursu. 

 

 

 Organizatorzy konkursu: 

mgr Agnieszka Gałajda 

Mgr Małgorzata Paster 

 


