
Szkoła Podstawowa nr 42 
Ul. Hoża 25 

71 – 699 Szczecin 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA KLAS I - VIII  
„NASZA OJCZYZNA Z GODŁEM W TLE…” 

 
ORGANIZATOR: 

 Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie, koordynator: Marzena Haptar, Agnieszka Czumak; 
 Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I - VIII szkół podstawowych w Szczecinie; 

MIEJSCE KONKURSU: 
Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie; 
 

CEL KONKURSU: 
 Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych oraz artystycznych 
uczniów; kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości narodowej oraz szacunku 
wobec Godła Państwowego; rozwijanie kreatywności uczniów, fantazji i wyobraźni plastycznej 
w odniesieniu do walorów naszej ojczyzny. 
 
PRZEBIEG KONKURSU: 
Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: 

 I kategoria – szkoły podstawowe klasy I – III  
 II kategoria – szkoły podstawowe klasy IV – VIII  

 
PRZEDMIOT KONKURSU: 
 
PRZYGOTOWANIE KARTKI, KTÓREJ TEMAEM SĄ WALORY NASZEJ OJCZYZNY,  

A JEDNYM Z ELEMENTÓW BĘDZIE GODŁO POLSKI. 
 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE: 
 Kartka powinna być stworzona za pomocą aplikacji MS Paint przy użyciu dowolnych 

narzędzi; 
 Niedozwolone jest wstawianie gotowych obiektów clipart, obiektów graficznych, zdjęć, itp.; 
 W wykonywanej kartce należy ustalić wielkość obrazu 900x600 pikseli; 
 Plik z kartką powinien być wykonany indywidualnie oraz mieć nadaną nazwę: 

imię i nazwisko autora, klasa, nr szkoły; 
 
KRYTERIA OCENIANIA: 
Komisja najwyżej będzie oceniała prace: 

 Prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę; 
 Charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu; 
 Wykonane poprawnie pod względem technicznym; 
 

TERMINARZ: 
 Prace na konkurs należy przesłać na adres e-mail organizatora do 4 listopada 2018r.: 

haptar@op.pl 
 Decyduje data wpływu prac; 
 Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie; 
 Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa; 
 Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji; 
 O wynikach konkursu oraz terminie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą  

e-mailową, bądź telefonicznie do 09 listopada 2018r.; 
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu; 
 Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora. 


