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REGULAMIN  

POWIATOWEGO KONKURSU 
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

 „ŚLADAMI JANUSZA KORCZAKA” 
 

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta Sochaczew 

 

I. UCZESTNICY:  
 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i szkół 
gimnazjalnych.  

 

II. CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie postaw patriotycznych oraz poszerzanie wiedzy młodego pokolenia  
poprzez przybliżenie życia i twórczości Janusza Korczaka; 

2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną; 
3. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji; 
4. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. 

 
III. WYMOGI KONKURSOWE 

1. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 
2. Temat pracy:  „Śladami Janusza Korczaka” 
3. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. 
4. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana na płycie CD                      

w formacie umożliwiającym jej otwarcie bezpośrednio w programie Power 
Point. Pliki należy nazwać wg wzoru: imie_nazwisko_kl.ppt. 

W nazwie stosujemy wyłącznie małe litery, bez polskich znaków 
diakrytycznych oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy spacji. 
Przykład: Łukasz Żabka z klasy 5d zapisze plik pod nazwą 
lukasz_zabka_5.ppt 

5. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia 
regulaminowe. Prace nie spełniające tych wymagań nie będą oceniane. 

6. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach 
źródłowych. Należy umieścić także imię i nazwisko oraz klasę ucznia. Nie 
należy podawać nazwy szkoły. 
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7. Prace przesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora i nie są 

zwracane. 
8. Do płyty z pracą należy dołączyć metryczkę wg wzoru: 

 

Szkoła:  

Imię i nazwisko ucznia:  

Klasa:  

Nazwisko nauczyciela:  

Wyrażam zgodę Zgoda na ewentualną  

publikację pracy w Internecie: Nie wyrażam zgody 

 
IV.  ETAPY KONKURSU 

• I etap - szkolny 

1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne. 
Etap szkolny odbywa się do 7 IV 2012 r. Każda szkoła może nadesłać 
maksymalnie 3 prace. 

 

• II etap - miejski 

1. Za przeprowadzenie etapu miejskiego odpowiedzialna jest Szkoła 
Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im J. Korczaka                                    
w Sochaczewie. 

2. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2012 r. 
do Sekretariatu SP4 – Organizatora. 

3. Jury przyzna 3 nagrody główne w każdej kategorii. Organizator przewiduje  
również wyróżnienia. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału 
nagród.  

4. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów. 
5. Decyzja Jury dotycząca podziału i formy nagród jest nieodwołalna i zostanie 

przedstawiona w formie informacji pisemnej na stronie organizatora 
konkursu www.sp4.e-sochaczew.pl. Opinie Jury na temat poszczególnych 
prac nie będą udostępniane. 

 

V. KRYTERIA OCENIANIA 

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane: 

− zgodność treści prezentacji z tematem konkursu. 
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− poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji. 

− przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

− adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 

− innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. 

− ogólne wrażenie estetyczne. 

− zastosowanie multimediów. 
 

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wyróżnień, 
dyplomów pamiątkowych oraz podziękowań dla nauczycieli planowane jest 
jesienią 2012r. 

 
 
Wszystkie pytania proszę kierować do p. Mirosławy Bąkowskiej i Mirosławy Szygalskiej. 
 
 
 


