REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PT. "POLSCY NOBLIŚCI"
§ 1. Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wiedzy o polskich laureatach Nagrody Nobla.
2. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
3. Inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych.
4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
5. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
z poszanowaniem praw autorskich.
6. Wdrażanie do twórczego i krytycznego myślenia (selekcja materiałów).
7. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
8. Pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się
multimediami.
§ 2. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim.
2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej
dotyczącej polskich noblistów (jednego lub kilku).
3. Temat prezentacji powinien stanowić realizację zagadnienia „Polscy
nobliści”, ale uczeń przystępujący do konkursu może zaproponować
własny tytuł prezentacji.
4. Prezentacja powinna być wykonana indywidualnie i zapisana w formacie
umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point
(pakiet programu Microsoft Office) z rozszerzeniem *.ppt, jak również
jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps. Jako nazwę pliku należy wpisać
imię i nazwisko uczestnika.
5. Slajd tytułowy powinien zawierać dane autora (imię i nazwisko, klasa).
6. Prezentacja winna zawierać co najmniej 15 slajdów.
7. Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami,
a także fragmentami dzieł filmowych i/lub muzycznych.
8. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (spis materiałów
wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).
§ 3. Sposób przeprowadzenia konkursu:
1. Prace należy dostarczyć na płycie CD do nauczycieli organizujących
konkurs: Bożeny Polkowskiej, Moniki Sokołowskiej lub Danuty
Szylberg.
2. Prace przyjmowane będą do dnia 7.05.2018r.

3. Wystąpienia uczniów przedstawiających swoją prezentację planowane są
w połowie maja.
§ 4. Kryteria oceny prac konkursowych:
Komisja najwyżej oceni prace które:
1. są uzupełnieniem wystąpienia (opowieści) uczestnika;
2. są zgodne z tematyką konkursu;
3. są poprawne merytorycznie (prawdziwość zamieszczonych w prezentacji
informacji);
4. są poprawne ortograficznie, stylistycznie, językowo i edycyjnie;
5. prezentują temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę;
6. są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób,
mające walory edukacyjne i popularyzacyjne;
7. zawierają różnorodne treści i materiały (zdjęcia, wywiady, filmy,
pamiętniki, niepublikowane dokumenty itd.);
8. są wykonane oryginalne i estetycznie;
9. prezentują umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań;
10.adekwatnie stosują narzędzia i efekty do przedstawianych treści;
11.mają przejrzysty i uporządkowany układ.
§ 5. Nagrody
1. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.
2. Wszyscy autorzy prezentacji otrzymają dyplomy uczestnictwa
3. Laureaci autorzy otrzymają nagrody rzeczowe
4. Najlepsze prezentacje zostaną umieszczone na szkolnej stronie
internetowej, a ich autorzy mają możliwość otrzymania oceny celującej
z zajęć komputerowych/informatyki na koniec roku
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna.
2. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia
powyższego Regulaminu.
3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa
o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U.
Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
4. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego
wykorzystania prac przez szkołę.
Organizatorzy: Bożena Polkowska, Monika Sokołowska i Danuta Szylberg

