Regulamin międzyszkolnego konkursu historyczno - informatycznego
„Witaj majowa jutrzenko- Konstytucja 3 Maja”

I. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi.
Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Buchman, Katarzyna Ptaszyńska, Marcin Gapys.
Wszelkie pytania odnośnie konkursu proszę kierować na maila:
sp120kptaszynska@gmail.com lub sp120kbuchman@gmail.com
II. Adresat konkursu:
Uczniowie łódzkich szkół podstawowych klasy IV - VII
III. Cele konkursu:
* budzenie zainteresowań historią Polski XVIII w,
*

propagowanie postaw patriotycznych,

*

poszerzanie wiedzy związanej z działalnością Sejmu Czteroletniego,

*

mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy,

*

rozwijanie twórczej aktywności,

*

rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej.

IV. Przebieg konkursu:
a) przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej za pomocą
programu Power Point lub pakietu Open Office na podany powyżej temat
(Konstytucja 3 Maja), zapisanej w jednym z formatów: ppt / pptx, pps / ppsx, odp;
b) prezentacja powinna być opracowana indywidualnie lub przez co najwyżej dwóch
uczniów;
c) w prezentacji należy podać źródło, z którego pochodzą materiały, np. adres strony
internetowej, tytuł i autora książki;
d) praca powinna zawierać od 15 do 20 slajdów;
e) na końcowym slajdzie powinny znaleźć się dane autorów prezentacji, takie jak: imię
i nazwisko, szkoła, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna;

V. Kryteria oceniania:
a) zgodność treści prezentacji z tematem konkursu,
b) poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,
c) oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu,
d) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
e) estetyka wykonania i sposób prezentacji przez autorów,
f) dobór odpowiednich narzędzi, efektów,
g) pomysłowość,
h) oprawa graficzna i dźwiękowa.

VI.

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym.

a) W etapie szkolnym najlepsze prace wyłoni komisja powołana przez dyrektora szkoły.
b) W etapie międzyszkolnym oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 120.

VI. Terminarz konkursu.
Prezentację należy dostarczyć na nośnikach zewnętrznych w godzinach pracy
sekretariatu szkoły (9.00 – 15.00) do dnia 20 kwietnia 2018r. lub w przypadku
prezentacji
o
mniejszej
wadze
przesłać
ją
pocztą
na
adres:
sp120kbuchman@gmail.com (każdorazowo odsyłany jest mail zwrotny z informacją, że
prezentacja dotarła).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 kwietnia 2018 r. O wynikach szkoły zostaną
poinformowane telefonicznie. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie
się 27 kwietnia 2018 r.

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
Wysyłając zgłoszenie na konkurs rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich
poprawiania.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną
przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
VII. Załączniki
Załącznik nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Załącznik nr 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Załącznik nr 1

................................................
Pieczątka szkoły

Międzyszkolny konkurs historyczno- informatyczny
„Witaj majowa jutrzenko - Konstytucja 3 Maja”
KARTA ZGŁOSZENIA

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Nazwisko i imię nauczyciela

Dokładny adres, numer szkoły oraz numer telefonu szkoły zgłaszającej się do konkursu
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

.........................................................
Podpis opiekuna

.......................................................................
Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Załącznik nr 2

Łódź, data …………..........
Imię i nazwisko rodzica: ..........................................

Szkoła Podstawowa nr 120
im. Konstytucji 3 Maja
w Łodzi

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
imię: …………….………………….…………
nazwisko: ..……………...............………....
wiek: .........................................................
w Międzyszkolnym konkursie historyczno – informatycznym "Witaj majowa jutrzenko Konstytucja 3 Maja” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 120
w Łodzi.
Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin dostępny na stronie http://sp120lodz.pl
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

............................................................
czytelny podpis rodzica

