
 REGULAMIN KONKURSU 
 na prezentację mul�medialną 

 HISTORIA SZKOŁY PRZY OPOROWSKIEJ 

 1.   Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  Zespołu  Szkół  Nr  1  im.  Stanisława  Staszica 
 w Kutnie 

 2.   Zadaniem  uczestników  konkursu  jest  przygotowanie  prezentacji  multimedialnej 
 dotyczącej historii naszej Szkoły. 

 3.  Cele konkursu: 
 •   zapoznanie społeczności szkolnej i lokalnej z historią  „Staszica”; 
 •   rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią  informacyjno-komunikacyjną; 
 •   kształtowanie  umiejętności  selektywnego  doboru  treści  oraz  krytycznej  oceny  ich 
 przydatności; 
 •   wdrażanie  do  korzystania  z  różnorodnych  źródeł  informacji  z  zachowaniem 
 poszanowania praw autorskich. 

 4.     Założenia ogólne: 
 •   Prace powinny być wykonywane indywidualnie bądź  w zespołach (max. 2-3 osobowych). 
 •   Prezentację  zgłoszoną  do  konkursu  należy  przygotować  wykorzystując  programy 
 PowerPoint  (Microsoft  Office),  Impress  (LibreOffice),  Prezi,  narzędzie  internetowe  Canva, 
 bądź dowolną inną aplikację, do użycia której uczeń posiada licencję. 
 • Prezentacja  powinna  otwierać  się  bez  potrzeby  logowania  i  wyrażenia  dodatkowych  zgód 
 ze strony komisji konkursowej. 
 •   Na  końcu  prezentacji  powinny  znaleźć  się  informacje  o  wykorzystywanych  materiałach 
 źródłowych (bibliografia) oraz imiona i nazwiska autorów pracy konkursowej. 
 •   Prace wykonane indywidualnie i zespołowo podlegają  tym samym kryteriom oceniania. 
 •   Każdy uczestnik/zespół może zgłosić do konkursu  tylko jedną pracę. 
 •   Plik należy nazwać imieniem i nazwiskiem jednego  z autorów. 
 •   Prezentacja zgłoszona do Konkursu powinna zawierać  20-30 slajdów  . 
   

 5.     Miejsce i termin składania prac: 
 •   Prezentację  należy  dostarczyć  na  płycie  CD  do  Moniki  Borkowskiej  lub  Michała 
 Wenerskiego (nauczycieli organizujących konkurs). 
 •   Prace przyjmowane będą do 28. 02. 2022 r. 
 •   Ogłoszenie wyników nastąpi 07. 03. 2022 r. 
   



 6.     Przebieg konkursu: 
 •   Dostarczone w terminie prezentacje konkursowe zostaną  poddane ocenie komisji. 
 •   Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. 
 •   Wynik  konkursu  oraz  najwyżej  ocenione  prace  zostaną  zaprezentowane  na  szkolnej 
 stronie internetowej. 
   
 7.     Kryteria oceniania: 
 Komisja konkursowa podczas oceny prezentacji zwróci uwagę na: 
 •   ujęcie tematu (interesujące i przyciągające uwagę); 
 •   innowacyjne, oryginalne uchwycenie zagadnienia (ciekawe  przemyślenia); 
 •   operowanie językiem w sposób zrozumiałym dla jak  najszerszego grona odbiorców; 
 •   walory edukacyjne i popularyzacyjne pracy. 
 Ocenie podlegać będą również: 
 •   estetyka wykonania (przejrzystość, efekt wizualny,  szata graficzna); 
 •   techniczna poprawność oraz samodzielność wykonania  prezentacji. 

   

 8.   Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 
   

 9.     Postanowienia końcowe: 
 •   Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna; 
 •   Przystępujący  do  konkursu  uczestnik  akceptuje  postanowienia  powyższego  regulaminu; 
 •   Akceptacja  powyższego  regulaminu  jest  jednoznaczna  z  udzieleniem  zgody  na 
 późniejsze wykorzystanie prac przez szkołę. 

 Organizatorzy: 
 Monika Borkowska 

 Michał Wenerski 
   


