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 umożliwienie wykazania się  sprawnością 

w posługiwaniu się narzędziami TIK 
 

 
 stworzenie możliwości sprawdzenia  

      własnego poziomu wiedzy i umiejętności  
      z zakresu informatyki 

 
 promowanie ambitnych i uzdolnionych   

 uczniów  
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CIEKAWE… INSPIRUJĄCE…             
ZADZIWIAJĄCE… 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA   
Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI 

 NR  22 

Płock, 2016 

Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.  
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie przez Organizatora nadesłanych prac. 
Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 
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Do udziału w konkursie zapraszamy 
 

uczniów szkół podstawowych z klas I – IV 
 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rysunku  zgodnego z tematem 
konkursu za pomocą dowolnego edytora grafiki.  

 

 

Jury Konkursu powołane przez Organizatora oceni prace uwzględniając:  

 zgodność z tematem konkursu,  

 sprawność w posługiwaniu się narzędziami TIK,, 

 walory estetyczne,  

 staranność i oryginalność wykonania pracy,  

 poprawność językową i ortograficzną pracy.  

 

 
UWAGI 

 
 Prace konkursowe zapisane na dysku CD lub DVD oraz wydruk /odradzamy 

nośniki CD-RW i DVD-RW/ prosimy nadsyłać do 20 maja 2016 r. na adres 
szkoły lub przekazać osobiście do biblioteki szkolnej. 
 

 Szkoły biorące udział  w konkursie mogą złożyć maksymalnie 10 prac. 
 

 Dopuszcza się umieszczenie na jednej płycie kilku prac uczniów z jednej 
szkoły. Płytę należy opisać nazwą i adresem szkoły. 

 
 
 
 
 

 
Opis pracy: 
a) tytuł pracy 
b) dane uczestnika (imię, nazwisko, klasa) 
c) dane nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana  
     praca (imię, nazwisko, e-mail/telefon) 
d) dane szkoły reprezentowanej przez uczestnika  
    (nazwa, adres, e-mail/telefon). 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22  
ul. Czwartaków 6 
09 – 403 Płock 
tel./fax (24) 364 40 27  
 
O wynikach konkursu poinformujemy telefonicznie  
oraz drogą elektroniczną. 
 

 

 

 

 

 



Do udziału w konkursie zapraszamy 
 

uczniów szkół podstawowych z klas V– VI 
 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnym programie 
prezentacyjnym pokazu zgodnego z tematem konkursu.  

Ocenie podlegają prace wykonane indywidualnie. 

 

 

Jury Konkursu powołane przez Organizatora oceni prace uwzględniając:  

 zgodność z tematem konkursu,  

 sprawność w posługiwaniu się narzędziami 
TIK,,  

 walory estetyczne,  

 staranność i oryginalność wykonania pracy,  

 poprawność językową i ortograficzną pracy.  

Podczas tworzenia prezentacji można wykorzystać zdjęcia lub skany obrazów 
wykonanych własnoręcznie, użyć grafiki z galerii Clipart, wykorzystać obrazy 
pobrane z Internetu, np. zgromadzone w serwisie www.openclipart.org lub 
podobnym, pod warunkiem, że dozwolone jest ich wykorzystanie /należy podać 
źródła z których korzystano/. 

 
Opis pracy:  
a) tytuł pracy 
b) dane uczestnika (imię, nazwisko, klasa) 
c) dane nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana  
     praca (imię, nazwisko, e-mail/telefon) 
d) dane szkoły reprezentowanej przez uczestnika  
    (nazwa, adres, e-mail/telefon). 
 
 

 
 
      UWAGI 

 
 Prace konkursowe (max. 15 slajdów/obrazów/klatek) zapisane na dysku CD 

lub DVD /odradzamy nośniki wielokrotnego zapisu/ prosimy nadsyłać        
do 20 maja 2016 r. na adres szkoły lub przekazać do biblioteki szkolnej. 
 

 Szkoły biorące udział  w konkursie mogą złożyć maksymalnie 5 prac. 
 

 Dopuszcza się umieszczenie na jednej płycie kilku prac uczniów z jednej 
szkoły. ; muszą one wówczas być umieszczone w oddzielnych folderach 
nazwanych imieniem i nazwiskiem autora.  

              Płytę należy opisać nazwą i adresem szkoły. 
 

 Praca powinna być zapisana w formacie umożliwiającym uruchomienie jej bez 
użycia dodatkowych narzędzi /np. pokaz w programie Power Point, wmv dla 
Movie Maker lub inny popularny format jak: avi, mpeg czy mp4 dla innych 
programów prezentacyjnych/. 

 
 

ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22  
ul. Czwartaków 6 
09 – 403 Płock 
tel./fax (24) 364 40 27  
 
O wynikach konkursu poinformujemy telefonicznie  
oraz drogą elektroniczną. 
 

 
 
KONTAKT: 
Iwona Kołodziejska iwko@vp.pl         
Iwona Blank iwona_blank@sp22.pl  (24) 364 40 27 w. 113 
Cezary Piórkowski     cezpio@wp.pl 
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