
„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. 

Regulamin konkursu 

Cele konkursu 

popularyzacja tematyki związanej z zachowaniem kultury i szacunku względem siebie i innych na 

portalach internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online, 

podkreślenie potencjału internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako 

forma twórczej rozrywki, 

rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, programowaniem 

graficznym, 

kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 

Wymagania konkursu: 

- format A3 lub A4;  

- technika wykonania plakatu: dowolna, praca może byd wykonana odręcznie lub komputerowo;  

- plakat może zostad przygotowany za pomocą graficznych programów komputerowych; 

- w centralnej części plakatu, w co najmniej 10 punktach należy zapisad w postaci tekstu lub 

np. komiksu:  „Kodeks kulturalnego zachowania w sieci”  

- hasło może byd oryginalne lub z tytułu konkursu (nie dzielimy wyrazów);  

- można wprowadzad dodatkowe teksty;  

- strona poezji (ilustracja) oraz hasło powinny byd widoczne z większej odległości, należy więc 

stosowad mocne, nasycone kolory i szeroką, mocną kreskę (linię). 

- plakat wykonują uczniowie samodzielnie. Nie jest to praca zespołowa. 

- prace powinny byd: kolorowe, estetycznie wykonane, czytelne i przemawiające tematycznie do 

odbiorcy. 

Praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy lub w nazwie pliku/ powinna 

zostad dostarczona do p. Agnieszki Wdowiak lub do p. Lucjana Lukaszczyka  - do 27.02.2018r. do 

godz. 12.00. 

 

Kryteria oceny prac 

Komisja w dniu 27 lutego 2018 r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace 

prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się 

oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna 

poprawnośd wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na 



stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz 

zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły. 

Postanowienia końcowe 

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje 

postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie 

internetowej szkoły. 

Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w dniu 28 lutego 

2018r. 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody fuksy na dowolnie wybrane lekcje z przedmiotów 

zawodowych oraz drobne nagrody rzeczowe. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają punkty 

dodatnie do zachowania!!  

NAGRODY  

Jury dokona wyboru 3 najlepszych prac konkursowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody: I 

miejsce – 3 fuksy na dowolnie wybrane lekcje z przedmiotów zawodowych do wykorzystania do 

30.04.2018 r. II miejsce – 2 fuksy na dowolnie wybrane lekcje z przedmiotów zawodowych do 

wykorzystania do 30.04.2018 r. III miejsce – 1 fuks na dowolnie wybraną lekcję z przedmiotów 

zawodowych do wykorzystania do 30.04.2018 r.  

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dodatkowo +5 pkt. do zachowania za wykonanie pracy zgodnie z 

regulaminem konkursu.  

Fuks – bonus imienny dla ucznia w postaci zwolnienia, na wybranej lekcji z przedmiotów 

zawodowych, z odpowiedzi ustnej na ocenę lub z pisania niezapowiedzianej kartkówki. Fuks nie 

zwalnia od pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek. 

 

 


