
Konkurs informatyczny – „Bezpieczny Internet” – regulamin 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.  

Konkurs rozpoczyna się 25 stycznia i trwa do 8 lutego 2021o roku. 

 

1. Cel konkursu: 

Celem szkolnego konkursu jest wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego 

korzystania z sieci Internet, podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w sieci i propagowanie zasad 

bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do inicjowania nowych, 

ciekawych pomysłów oraz wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności. 

Efektem będzie wykonanie prezentacji multimedialnej. 

Zagadnienia zawarte w pracy konkursowej powinny zawierać następujące informacje: 

a) poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, 

b) przybliżenie informacji dotyczących zapewnienia sobie bezpieczeństwa korzystania z Internetu,  

c) informacja o etykiecie w Internecie. 

2. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 6-8 z Zespołu Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu 

Górnym. 

Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne lub grupowe (2 - 3 osoby) przedstawiające 

prezentację multimedialną związaną z bezpieczeństwem w Internecie. 

3. Technika prac: 

Prezentacja multimedialna (do 10 slajdów, nie licząc slajdu tytułowego i kończącego) zrealizowana za 

pomocą Microsoft Office PowerPoint. Format prac: plik w rozszerzeniu .ppt lub .pptx 

Pracę należy opatrzyć tytułem, imieniem i nazwiskiem autora/autorów. 

W konkursie udział brać mogą wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Prace, 

które nie spełniają wymagań technicznych i formalnych nie będą dopuszczone do konkursu. 

Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury 

dokonuje oceny po zamknięciu terminu dostarczania prac na Konkurs. Najwyżej oceniane kryteria to: 

zgodność z tematem, estetyka wykonania i pomysłowość. 

Spośród dostarczonych prac Jury wybierze trzy prace. Jury może dodatkowo wyróżnić inne prace, lub 

nie przyznać wszystkich nagród w przypadku nie spełniania przez prace wymogów konkursowych. 

Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Decyzje Jury 

zostaną ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 9 lutego w Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Prace należy wysłać za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams jednemu z nauczycieli informatyki 

pisząc w  tytule wpisać Konkurs- Bezpieczny Internet. 

Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.  

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!  

Organizatorzy- nauczyciele informatyki Małgorzata Dakowicz i Igor Dacewicz 


