
ŁÓDZKIE  CENTRUM  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI 

          I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO  

Praca graficzna: „Mój zawód w przyszłości” 

I ORGANIZATOR 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

II ADRESAT KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa łódzkiego.  

III CELE KONKURSU  

1. Umożliwienie uczniom uzdolnionym wykazania się swoimi umiejętnościami i udzie-

lenie im wsparcia w dalszym rozwoju. 

2. Wyzwalanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych informatycznie. 

3. Szerzenie wiedzy i kultury informatycznej wśród uczniów szkół podstawowych 

4. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec problemów informatycznych. 

IV PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

Przedstawiona do oceny praca w postaci pracy graficznej wykonanej w dowolnym 

programie komputerowym.  

V STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Etap szkolny – Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły 

przeprowadza konkurs na terenie placówki i do etapu wojewódzkiego przekazuje trzy 

najlepsze, w jej ocenie, prace uczniowskie.  

2. Etap wojewódzki – przeprowadzany jest przez Wojewódzką Komisję Konkursową 

powołaną przez Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. Wojewódzka Komisja Konkursowa: 

 określa kryteria oceniania prac, 

 dokonuje wstępnej kwalifikacji prac, 

 przekazuje do publicznej wiadomości wyniki konkursu,
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 dokonuje uroczystego podsumowania wyników konkursu, 

 upowszechnia nagrodzone prace poprzez udostępnienie ich na stronie WWW 

Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych. 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

o Zawartość merytoryczna: 

 różnorodność i oryginalność przedstawionych informacji, 

 poprawność językowa, 

 przejrzystość i czytelność informacji. 

o Strona techniczna: 

 stosowanie różnorodnych technik informatycznych,  

 stopień zaawansowania użytych technik. 

VI TERMINARZ KONKURSU 

 Eliminacje szkolne 

i. do 31 stycznia 2015 r. – przesłanie karty zgłoszenia szkoły – dostępna na 

stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego (www.wckp.lodz.pl) w części 

poświęconej konkursom, faksem: (42) 678-10-85 lub dostarczenie do 

sekretariatu ŁCDNiKP, 

ii. do 27 lutego 2015 r. – ostateczny termin składania prac do 

nauczyciela informatyki: mgr Mariusz Rudziński 

iii. do 14 marca 2015 r. – ostateczny termin składania prac do 

organizatora, 

 Eliminacje wojewódzkie 

i. do 1 kwietnia 2015 r. – wstępna kwalifikacja prac, 

ii. do 30 kwietnia 2015 r. – ogłoszenie wyników konkursu. 

VII ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

Przekazanie pracy konkursowej polega na dostarczeniu do Ośrodka Nowoczesnych 

Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29, sala 304): 

o nośnika z zamieszczoną pracą konkursową, 

o wypełnionego zgłoszenia konkursowego, 

o opisu pracy, 

http://www.wckp.lodz.pl/
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o wymagań sprzętowych, 

o zgody autorów na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy w placówkach oświatowych. 

 

VIII MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI   

Eliminacje stopnia szkolnego – szkoły macierzyste uczniów. 

Eliminacje wojewódzkie – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

IX SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników poprzez umieszczenie ich 

na stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego (www.wckp.lodz.pl) w części poświęconej konkursom. 

X NAGRODY 

1. Uczniowie zwycięskich zespołów otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. Nagrodzone prace zostaną nagrane na płytach CD i przekazane do szkół uczestni-

czących w konkursie. 

XI UWAGI KOŃCOWE 

o prace konkursowe powinny być dziełami autorskimi. Wszelkie zapożyczenia z prac 

innych autorów są zabronione, a odpowiedzialność materialna za udowodnione 

naruszenie prac autorskich spoczywać będzie na uczestniku konkursu. 

o konkurs nie daje laureatom i finalistom uprawnień związanych z przyjęciem do szkoły 

wyższego poziomu. 

o wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

o o terminie i miejscu podsumowania konkursu, uczestnicy i szkoły zostaną powiado-

mieni odrębnym pismem. 

XII ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

http://www.wckp.lodz.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

  

.............................................             ........................        

(pieczęć Szkoły)               (data) 

 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

                                                           i Kształcenia Praktycznego 

                                                           ul. Kopcińskiego 29 

                                                          90 – 142 Łódź 

 

                                         

                                                       KOMISJA KONKURSU  

 

                                                „Mój zawód w przyszłości” 
                         

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

LP. 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami) 

KLASA 

IMIĘ  

I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA  

PROWADZĄCEGO 

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

     

     

     
 

NAZWA SZKOŁY: ..................................................................................................................... 

 

ADRES SZKOŁY: ....................................................................................................................... 

 

DZIELNICA: ............................................................................................................................... 

 

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU: ................................ 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

                                                                                 AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

....................................................................... 

                                                                                 (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA można przesłać pocztą, faksem (678–10-85) lub pozostawić  

w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego29 – p. 105. 

 

Imię i nazwisko organizatora konkursu: Sławomir Szaruga 


