
Szkolny Konkurs plastyczno-informatyczny
„Bezpieczny Internet oczami dzieci”

Organizator Konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 16
we Wrocławiu

We współpracy z Radą Rodziców i Wydawnictwem Muchomor

Cele konkursu:

1. Popularyzowanie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.
2. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez różne środki wyrazu.
3. Promowanie wśród dzieci odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.
4. Rozwój ekspresji twórczej wśród dzieci.

Postanowienia ogólne konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas 1-7 SP16. Przygotowanie i wprowadzenie
do Konkursu miało miejsce na lekcjach wychowawczych lub lekcjach informatyki.

2. Konkurs trwa od 10.03.2022r. do 24.03.2022r. co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą
dostarczać prace konkursowe.

3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie samodzielnej pracy plastycznej o tematyce związanej z
bezpieczeństwem w sieci  (prace wykonane grupowo nie będą oceniane)

- technika plastyczna dowolna: farby, kredki, kolaż, wyklejanka, grafika komputerowa itp.
- format A4: ilustracja, plakat, komiks itp.
- Uczestnicy Konkursu podpisują się imieniem i nazwiskiem oraz klasą na odwrocie pracy
konkursowej.

4. Prace należy dostarczyć swojemu wychowawcy w terminie do dnia 24.03.2022r.

5. Oceny prac dokonają zespoły klasowe poprzez głosowanie. Prace konkursowe zbierają
wychowawcy klas i przekazują do oceny klasie równoległej wg schematu: A→B, B→C, C→A.
Uczniowie w klasach oglądają prace rówieśników i wybierają jedną, najlepszą ich zdaniem, pracę
spełniającą kryteria Konkursu.

6. Ocenie podlegać będą:



- trafność uchwycenia tematu pracy i jego kreatywne ujęcie,
- inwencja przedstawionej tematyki,
- ogólne wrażenia estetyczno - artystyczne.

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.03.2022r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na
stronie internetowej SP16.

8. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 05.04.2022r.

9. Fundatorem nagród rzeczowych jest Wydawnictwo Muchomor.

10. Inne postanowienia Konkursu:

✔ Wszystkie otrzymane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

✔ Wystawę prac będzie można oglądać w dniach 05.04.2022 – 15.04.2022
w holu szkoły.

✔ Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

✔ Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody zgodnie z art. 81
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

Organizatorzy:

Małgorzata Dobrucka

Barbara Bierońska

Rada Rodziców SP16


