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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie 

serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych 

do udziału w powiatowym konkursie na prezentację multimedialną,  

pod patronatem honorowym Starosty Sochaczewskiego  

oraz Burmistrza Miasta Sochaczew  

zorganizowanym pod hasłem: 

„Każdy inny – wszyscy równi” 

 

Postanowienia ogólne  

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Każdy inny – wszyscy równi”  

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 

Sochaczewie 

3. Koordynatorem konkursu są Marta Partyka i Katarzyna Żelazna 

4. Adresatami konkursu są uczniowie klas 4-6 uczęszczających do szkół 

podstawowych mieszczących się na terenie powiatu sochaczewskiego. 

5. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego 

postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

Główne założenia konkursu  

Konkurs jest realizowany w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – 

Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”  
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Cele konkursu  

1. Pokazanie osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jako osoby                    

w pełni wartościowej.  

2. Zachęcanie do otwarcia się na osoby ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, do traktowania ich jako równoprawnych członków społeczności.  

3. Budowanie atmosfery tolerancji dla środowiska osób za specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnikami mogą być uczniowie klas IV – VI uczęszczający do szkół 

podstawowych mieszczących się na terenie powiatu sochaczewskiego, których 

prace spełniają wymogi konkursu i zostaną przekazane do oceny jury 

konkursowego w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie.  

2. Przez dokonanie zgłoszenia rozumie się przekazanie Organizatorowi 

odpowiednio opisanych prac uczniów wraz z podpisanymi załącznikami. 

3. Konkurs ma charakter powiatowy, a udział w nim jest bezpłatny.  

Zasady Konkursu  

1. „Każdy inni – wszyscy równi” - to motyw przewodni konkursu.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie prezentacji 

multimedialnej zgodnej z celami konkursu, obrazującej temat: „Każdy inny – 

wszyscy równi”.  

3. Uczestnik może złożyć jedną pracę - prezentację wykonaną w programie 

Power Point, zapisaną w formacie ppt lub pptx. 

4. Prezentacja może składać się max. z 15 slajdów.  

5. Na stronie tytułowej należy zamieścić imię i nazwisko autora pracy oraz 

nazwę szkoły. 

6. Z każdej placówki można dostarczyć po 3 prace konkursowe. Prace muszą 

być wykonane indywidualnie (przez jednego ucznia). 
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7. Zgłoszenie prac następuje poprzez: 

• przesłanie prac konkursowych oraz załącznika nr 2 z danej szkoły, drogą 

mailową na adres k.zelazna@sp1soch.pl  Plik należy zapisać w formacie 

[imie_nazwisko_wiek_skróconanazwaplacówki np. JanKowalski12SP1]  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pracy przez organizatora w ciągu 

3 dni od przesłania pracy, należy skontaktować się z koordynatorami konkursu; 

• Dostarczenie na adres organizatora wydrukowanych, podpisanych 

załączników nr 1 i nr 2 oraz wydrukowanej prezentacji multimedialnej (4 slajdy 

na 1 stronie kartki A4, druk czarno- biały, dwustronny). Składane dokumenty z 

danej szkoły należy włożyć do jednej teczki. Na stronie tytułowej należy 

zamieścić metryczkę zawierającą następujące dane: 

➢ imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu, klasa 

➢ nazwa i adres placówki (kontakt telefoniczny i e-mailowy), 

➢ imię i nazwisko nauczyciela. 

8. W konkursie wezmą udział prace, które zostały przesłane na wskazany 

adres mailowy, po potwierdzeniu otrzymania ich przez koordynatora konkursu  

(p. Katarzynę Żelazną) oraz które zostały złożone w wersji papierowej. 

9. O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje organizator konkursu.  

10. Uczestnik konkursu upoważnia organizatora do dokonania wymaganej do 

publikacji obróbki materiału.  

11. Uczestnik konkursu zgadza się na zamieszczenie pracy multimedialnej 

zgłoszonej do konkursu, na stronie internetowej organizatora, a także na inne 

formy utrwalenia i prezentacji nadające się do rozpowszechniania (np. nośniki 

elektroniczne, ulotki), w celach promocyjnych przez organizatora.  

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, 

zniszczenia źle przesłanych prac.  
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13. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie, 

wykonania pracy bez naruszania prawa autorskich. 

14. Prace należ dostarczyć mailowo na adres k.zelazna@sp1soch.pl oraz na 

adres:  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II 

ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 

96-500 Sochaczew 

z dopiskiem konkurs „Każdy inny – wszyscy równi”. 

 

Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu  

Konkurs rozpoczyna się 14.11.2022 i trwać będzie do 25.11.2022 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 3 tygodnie po terminie składania 

prac konkursowych. 

Jury konkursu i kryteria oceny  

1. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.  

2. Każda prezentacja zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana 

indywidualnie. Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:  

a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,  

b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,  

c) estetyka i forma pracy, 

d) samodzielność wykonania. 

Nagrody w konkursie  

1. Każdy uczeń otrzyma dyplom, a nauczyciel podziękowanie. 

2. Dla laureatów przewidziane są nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. 
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Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu.  

2. Spory związane z konkursem będą rozwiązywane przez Organizatora 

konkursu, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.  

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

konkursie. 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu: 

p. Marty Partyki m.partyka@sp1soch.pl 

p. Katarzyny Żelaznej k.zelazna@sp1soch.pl  
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