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Regulamin Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną          

pt. „Polska Niepodległa” 

§ 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Kowalach Oleckich uczących się w klasach VI–VIII oraz III 

gimnazjum. 

§ 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez uczniów prezentacji 

multimedialnej dotyczącej historii państwa polskiego w kontekście 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

§3. Cele konkursu: 

 popularyzacja historii państwa polskiego,  

 wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią komputerową,  

 kształtowanie umiejętności selekcji informacji, 

 wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji. 

§ 4. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana indywidualnie 

w programie Power Point i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej 

bezpośrednio w w/w programie. W prezentacji powinny być zawarte informacje 

o wykorzystanych materiałach źródłowych oraz autorze pracy (na ostatnich 

slajdach prezentacji). Praca powinna zawierać od 20 do 30 slajdów.  

§ 5. Prace należy dostarczyć na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym do 

nauczycieli organizujących konkurs: p. Ewy Naruszewicz lub p. Ewy Bobowicz. 

Prace przyjmowane będą do dnia 05.11.2018r.  

§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych:  

 zgodność treści prezentacji z tematem konkursu, 

 poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji, 

 przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, 
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 innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu, 

 grafika i cała szata graficzna, 

 ogólne wrażenie estetyczne. 

§ 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami 

rzeczowymi i dodatnimi punktami z zachowania a zwycięska prezentacja 

zostanie przedstawiona wszystkim zebranym. 

§ 8. Decyzja komisji oceniającej prace jest nieodwołalna. Przystępujący do 

konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 

Akceptacja powyższego Regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego 

wykorzystania prac przez szkołę.  

 

                         Organizatorzy:  Ewa Naruszewicz 

                                     Ewa Bobowicz 

 


