
 

Regulamin szkolnego konkursu na prezentację multimedialną 

 

§ 1 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII PSP nr 3 w Żaganiu. 

 

§ 2 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej Narodowego 

Święta Niepodległości w programie Microsoft Power Point. 

 

§ 3 

 

Cele konkursu: 

• włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w obchodach święta odzyskania przez 

Polskę niepodległości, 

• popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walki narodu o niepodległość, 

• popularyzowanie wśród młodzieży historii kraju i dziejów oręża polskiego, patriotyzmu  

i szacunku dla dokonań minionych pokoleń,  

• aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji, 

• pogłębiania własnych zainteresowań oraz umiejętności redakcyjnych, 

• przygotowanie prezentacji, która zostanie wykorzystana na apelu z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości, 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 

• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 

• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich, 

 

§ 4 

Sposób przeprowadzenia konkursu oraz wymogi prezentacji: 

Prace muszą być wykonywane indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być 

wykonana w programie Microsoft Power Point (pakiet programu Microsoft Office) i zapisana  

w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie (z rozszerzeniem *.ppt, 



jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje 

nazwisko i imię.  

Należy zwrócić uwagę na materiały zdjęciowe, filmowe i dźwiękowe wykorzystane  

w prezentacjach tak aby były odpowiednio podpisane (zawierają źródło: odnośnik do strony 

internetowej, z której zostały pobrane lub imię i nazwisko autora itp.).  

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane 

 

Wymagania odnośnie prezentacji: 

1. Czas prezentacji do 15 minut z automatycznym przełączaniem slajdów. 

2. Prezentacja musi zawierać fragment pieśni „My, Pierwsza Brygada” . 

3. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 10 slajdów i nie więcej niż 20. 

4. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji w oparciu o które 

powstała prezentacja. 

§ 5 

Miejsce i termin składania prac: prace należy dostarczyć na płycie CD do nauczyciela 

organizującego Pana Artura Kubali. Prace przyjmowane będą do dnia 05.11.2013r. wyniki 

ogłoszone zostaną 06.11.2013r. 

 

§ 6 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej, a najlepsza prace zostanie 

nagrodzona oraz wyświetlona w dniu 08 listopada 2018 roku na apelu związanym z obchodami 

Narodowego Święta Niepodległości. 

Kapituła konkursu w składzie powołanym przez organizatorów wyłoni najlepsze prace, przede 

wszystkim biorąc pod uwagę: 

• prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 

• charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami, 

• napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne. 

Oceniana będzie również: 

• estetyka i efekt wizualny, 

• zawartość prezentacji, 

• grafika i cała szata graficzna, 

• przejrzystość, 



• techniczna poprawność wykonania. 

 

§ 7 

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania wyższej oceny  

z informatyki na koniec roku (zgodnie z WSO). Wszystkim autorom prac przyznane zostaną 

pamiątkowe dyplomy. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje 

postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne  

na stronie internetowej szkoły. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo  

do późniejszego wykorzystania prac zgodnie z potrzebami szkoły. 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 

(wypełnia rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIEDANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U  

z 2014r., poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka 

 

............................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku i pracy konkursowej wyłącznie w celu promocji 

działań związanych z przeprowadzeniem KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ Z OKAZJI 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI przez Szkołę Podstawową nr 3 w Żaganiu.  

 

 

...................................................... 

(podpis rodziców/opiekunów) 


