
X edycja ogólnopolskiego  

Konkursu komputerowego 

„Z komputerem za pan brat. Szkoła moich marzeń” 

Wstęp 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 316  w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym  nr 6 w Warszawie ul. S. Szobera 1/3, 01-318 Warszawa         

tel./fax; 022 6646207 

Cel konkursu 
Zasadniczym celem Konkursu Komputerowego „Z komputerem za pan brat”  jest 

przedstawienie techniką komputerową prac graficznych na określony temat: 

- uczniowie klas I-III  

klasy 1 –  „Pracownia komputerowa”  - praca graficzna 

klasy 2 –„ Multimedialna lekcja ( Lekcja z komputerem, tablica interaktywną,  tabletem, 

smartfonem)” - praca graficzna 

klasy 3 – „Nowoczesna multimedialna szkoła  – plakat reklamowy” - praca graficzna 

połączona z tekstem. Praca ma zawierać hasła reklamujące szkołę  i pracę graficzną.  

 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.  

 

Zasady wykonania i zapisania prac konkursowych 

Prace muszą być wykonane w dowolnym programie graficznym (np. Paint) i zapisane w 

formacie: *.JPEG.  

 

Pliki należy nazwać według następujących zasad: małe litery, bez polskich znaków 

diakrytycznych, bez spacji, według wzoru imie_nazwisko.jpeg  

 

 

 

 

 



Zasady przeprowadzenia konkursu 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i ogólnopolskiego.  

 

Etap szkolny  

1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne.  

2. Prace wykonywane powinny być  indywidualnie  przez uczniów w obecności nauczyciela, 

aby nie było wątpliwości co do autorstwa pracy.  

3. Prace nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak 

np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.  

4. Do etapu ogólnopolskiego konkursu przechodzą maksymalnie trzy najlepsze prace z 

każdego oddziału, ( 3 z klas pierwszych, 3 z klas drugich,3 z klas trzecich) czyli 9 prace ze 

szkoły.  

 

Etap finałowy  
1. Za przeprowadzenie etapu finałowego odpowiedzialna jest pani Ewa Stolarczyk, 

upoważniona przez dyrektora szkoły.  

2. Prace z danej szkoły na płycie CD oraz wydrukowane w formacie A-4,  podpisane na 

odwrocie i podstemplowane  z dołączonym – wydrukowanym protokołem z etapu szkolnego: 

lista finalistów nazwa szkoły, adres, nazwisko opiekuna – nauczyciela i tel. kontaktowy 

należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2014 r.  

3. Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie szkoły  http://zsp6.edupage.org/ 

 

4. Finał i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie do 30 maja  2014 r. Prace będą oceniane 

przez komisję konkursową, powołaną przez organizatora. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu finału w uzasadnionym 

przypadku, o czym powiadomią zainteresowane osoby na stronie szkoły.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji w dowolnej formie wszystkich 

nadesłanych prac. Prawa autorskie przechodzą na organizatora.  

7. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Ewą Stolarczyk adres e-mailowy: 

szober3@o2.pl  

 

Sponsorzy: 

Wydawnictwo Szkolne PWN, firma HP,  
 

 

Partnerzy:  

Portal Super Nauczyciel www.supernauczyciel.pl 
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