
 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu 

Górnym  

oraz  

Komisariat Policji w Łapach 

OGŁASZAJĄ 

konkurs multimedialny dla uczniów kl. IV  VI  

i kl. I  III Gimnazjum 

 

 

„Zawsze bezpieczny:  

 na drodze,  

 na wakacjach 

 w sieci internetowej.” 

  

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU  

 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym oraz Komisariat Policji w Łapach. 

 

Adresaci konkursu:  

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i klasy I – III Gimnazjum. 

 

Tematyka:  

Konkurs obejmuje trzy bloki tematyczne do wyboru. Uczniowie zaprezentują swój punkt 

widzenia na temat: 

 bezpieczeństwa na drodze związanego z używaniem elementów odblaskowych. 

 bezpiecznych form spędzania wolnego czasu i zagrożeń związanych z wakacyjnymi 

wyjazdami. 

 zagrożeń płynących z Internetu. 

 

Założeniem konkursu jest propagowanie idei noszenia elementów odblaskowych przez tzw. 

niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych i rowerzystów oraz uświadomienie 

dzieciom i ich rodzicom zagrożeń  związanych z wirtualną rzeczywistością, również 

uświadomienie dzieciom kwestii problemów w sieci, podniesienie świadomości zagrożeń 

płynących z Internetu oraz kształtowanie umiejętności selekcji. Chcemy też podnieść 

świadomość na temat bezpieczeństwa podczas wakacji szczególnie zwrócić uwagę na 

bezpieczne formy spędzanie czasu wolnego. 

 

Cele:  

- propagowanie bezpiecznych i rozważnych zachowań na drodze, 

- wykorzystywanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią 

multimedialną do działań związanych z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego, 

- podniesienie świadomości dzieci na temat zagrożeń płynących z Internetu oraz ewentualnych 

sposobów ich unikania, 

- uświadamianie młodzieży  zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami, 

- kształtowanie umiejętności selekcji informacji.  

 

Czas trwania konkursu:  

Konkurs trwa od 20 maja 2015 roku do 2 czerwca  2015 roku. Ostateczny termin składania prac 

wyznaczony został na 3 czerwca  2015 roku. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.  

 



Zasady:  

1. Prezentacje multimedialne wykonywane są indywidualnie.  

2. Prace należy nagrać na płycie CD i we wskazanym terminie dostarczy do nauczycieli 

informatyki w Zespole Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.  

3. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min.  

4. Prace powinny zawierać  w szczególności :  

- treści uświadamiające zagrożenia, jakie mogą spotkać  pieszych i rowerzystów na drodze, 

- sposoby ich unikania poprzez właściwe użytkowanie elementów odblaskowych 

- zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież 

-  przykłady właściwych  zachowań podczas wakacji. 

5. Na jednym ze slajdów musi się znaleźć:  

- tytuł prezentacji, 

- imię i nazwisko autora/autorów oraz klasa.  

6. Do płyty CD należy dołączyć  kartkę zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko 

autora oraz klasę.  

7. Prace będą oceniane pod względem zawartości merytorycznej oraz czytelności przekazu, 

walorów estetycznych, wykorzystywanych pomysłów i technicznej jakości pracy oraz 

poprawności językowej (stylistyka, ortografia). Mile widziane oryginalne ujęcie tematu 

prezentacji.  

8. Na ostatniej stronie prezentacji multimedialnej należy dopisać linki do stron internetowych, z 

których pochodzą wykorzystane w pracy materiały z Internetu (prawa autorskie).  

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych.  

10. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.  

Treść powinna być zilustrowana zdjęciami, rysunkami lub zawierać  się w formie krótkich opisów, 

w zależności od inwencji autorów.  

 

Postanowienia końcowe 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję w składzie: 

Mł. asp. Monika Falkowska 

mgr Agata Pućkowska,  

mgr Małgorzata Dakowicz, 

mgr Agnieszka Zajkowska,  

na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgodność pracy z tematyką(0-5 punktów),  

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki(0-5 punktów), 

c) ogólne wrażenia estetyczne(0-5 punktów). 

Prace oceniane będą w odpowiednich grupach wiekowych. 

2. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 czerwca 2015 r..  



4. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

5. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas Festynu Rodzinnego, który odbędzie się   

dnia 14 czerwca 2015 roku  na terenie  Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu 

Górnym.  

Organizatorzy: 

Małgorzata Dakowicz 

Agnieszka Zajkowska 

Agata Pućkowska 

Komisariat Policji w Łapach 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!! 

 


