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          REGULAMIN 

organizacji konkursu informatycznego pt. „Kartka świąteczna 

bożonarodzeniowa” dla uczniów szkół podstawowych, klas 0-4 w roku 

szkolnym 2019/2020. 

 

Cele konkursu 

 

1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu 

własnych zainteresowań informatycznych. 

2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności. 

3. Rozwijanie aktywności poznawczej, twórczej i właściwe jej motywowanie. 

4. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, 

5. Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy 

z uczniem zdolnym.  

 

Ustalenia ogólne 

 

1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych, klas 0-4 miasta Szczecina 

(zwany dalej konkursem) jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez 

dr Tomasza Wierenko nauczyciela informatyki w Szkole Podstawowej nr 74 

w Szczecinie pod patronatem dyrektora szkoły Pani mgr Małgorzaty Łabuń. Udział 

w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Organizacja Konkursu 

 

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego w której skład 

wchodzą: przewodniczący konkursu dr Tomasz Wierenko (nauczyciel informatyki) oraz 
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członkowie mgr Violetta Swęd (nauczyciel informatyki), mgr Janusz Kułakowski (nauczyciel 

plastyki i muzyki). 

2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy dzieci klas 0-2 natomiast druga 

dzieci klas 3-4. 

 

Przebieg Konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez uczniów „Kartki Świątecznej 

Bożonarodzeniowej” w programie Paint. Praca powinna być samodzielnym dziełem 

dziecka. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie od dnia 01 grudnia do dnia 20 

grudnia (piątek) 2019 roku (do północy) gotowych projektów, rysunków na adres 

poczty elektronicznej: kartkapaint2019@gmail.com 

3. Każda szkoła może zgłosić tylko 6 (sześć) prac. Trzy zgłoszenia do kategorii klas 0-2 

i trzy do kategorii klas 3-4. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Komisja konkursowa powołana dokona oceny prezentacji według następujących 

kryteriów: 

- oryginalność pomysłu, 

- czytelność projektu oraz estetykę wykonania, 

- wypełnienie wymagań technicznych. 

 

Wymogi techniczne 

 

1. Prace uczestniczące w konkursie powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci 

w programie Paint w formacie (szerokość 1300 pikseli, wysokość 600 pikseli) 

zapisane z rozszerzeniem PNG (ang. Portable Network Graphics). 

2. Przed wysłaniem proszę sprawdzić wielkość pliku, który ze względu na ograniczenia 

poczty nie może być większy 25MB. 

3. Rysunek, obraz należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą i numerem 

szkoły. W pliku wysłanym proszę podać również imię i nazwisko opiekuna ucznia. 

4. Rysunek proszę dołączyć do emaila w formie załącznika. 

5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w styczniu 2020 roku na stronie Szkoły 

Podstawowej nr 74 w Szczecinie (http://sp74.szczecin.pl/). 

 

http://sp74.szczecin.pl/
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Nagrody 

 

1. Nagrody rzeczowe, ufundowane przez są przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 74 

w Szczecinie oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie 

i zostaną one przyznane zdobywcom I, II i III miejsca w każdej z dwóch kategorii 

wymienionych wyżej. Nagrodami są klawiatura mechaniczna, słuchawki, oraz 

myszka komputerowa dla każdej z dwóch kategorii wymienionych wyżej. 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplom wydany przez Organizatora. Odbiór 

dyplomu w styczniu 2020 roku sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 74 przy ulicy 

Seledynowej 50 w Szczecinie. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie szkoły 

w styczniu 2020 roku. 

3. Wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2020 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej 

nr 74 przy ulicy Seledynowej 50 w Szczecinie. Szczegółowe informacje ukażą się na 

stronie szkoły w styczniu 2020 roku. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania wszystkich nadesłanych prac 

konkursowych. 

4. Dane kontaktowe konkursu: kartkapaint2019@gmail.com dostępne od 1 grudnia 

2019 roku. 
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