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REGULAMIN 
XI Konkursu na prezentację multimedialną 

"Był tutaj..." 
  
I. ORGANIZATOR  
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 113 w Łodzi we współpracy  

z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

II. ADRESAT KONKURSU  
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy IV – VI szkoły podstawowej, który 

wykona indywidualną prezentację na temat wybranego, jednego miejsca związanego  

ze sławnym Polakiem. 

III. CELE KONKURSU 
- Pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii i kultury Polski, sławnych Polaków a także 

o ciekawych i wartych obejrzenia miejscach w naszym kraju lub poza jego granicami, 

- doskonalenie umiejętności  posługiwania się programem prezentacyjnym, 

- doskonalenie umiejętności prezentowania swojej pracy. 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
Komisja będzie oceniać walory prezentacji multimedialnej opisującą wybrane miejsce 

zwązane ze sławnym Polakiem, wykonaną w dowolnym programie prezentacyjnym oraz 

sposób jej przedstawienia.  

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 113 w Łodzi. 

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach: 

Praca Komisji w pierwszym etapie będzie polegała na ocenie nadesłanych przez uczestników 

prac oraz wyłonieniu 15 najciekawszych prac finałowych.  

Podczas etapu finałowego Komisja będzie oceniała komentarz słowny do przygotowanej 

prezentacji. Komentarz nie może trwać dłużej niż 5 minut.  

Prace konkursowe będą oceniane przez niezależne jury według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem pracy, 

- walory edukacyjne, 

- wykorzystanie możliwości programu prezentacyjnego, 

- staranność wykonania prac, 

- komentarz słowny autora prezentacji w trakcie trwania pokazu (tylko w części finałowej). 
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VI. TERMINARZ KONKURSU 
Zgłoszenie uczniów do konkursu – do 10 kwietnia 2015 r. należy dostarczyć prezentacje 

konkursowe w wersji elektronicznej wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej Nr 113 w Łodzi, ul. Unicka 6. 

 

Do 16 kwietnia 2015 r. szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione o wynikach 

eliminacji oraz dokładnej godzinie przeprowadzenia etapu finałowego (prosimy o kontakt  

do opiekuna uczniów na karcie zgłoszenia). 

 

Finał odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. O godz. 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej 

Nr 113 w Łodzi, ul. Unicka 6. 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
 
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio  

po zakończeniu finału. 
 

VIII. NAGRODY 
 
Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści zostaną uhonorowani 

dyplomami. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik Nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
 
 
 

       Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 113 



ZAŁĄCZNIK!!NR!!1!
!

.............................................! ...........................!
(pieczęć!!Szkoły)! (data)!
!
!

Szkoła!!Podstawowa!!Nr!!113!
ul.!!Unicka!!9!
93!!–!!010!!Łódź!
!

KOMISJA!!KONKURSU!!NA!!PREZENTACJĘ!!MULTIMEDIALNĄ!
!

„Był tutaj…” 
 

!
!

KARTA!!ZGŁOSZENIA!
UCZESTNICTWA!!W!!KONKURSIE!

!
NAZWA!!SZKOŁY:!!.....................................................................................................................!
!
ADRES!!SZKOŁY:!!.......................................................................................................................!
!
DZIELNICA:!!...............................................................................................................................!
!
Nazwa!!programu,!!którego!!użyto!!do!!przygotowania!!prezentacji:!!................................................!
!
.......................................................................................................................................................!
!
!

AKCEPTACJA!!DYREKTORA!!SZKOŁY!
.......................................................................!

(podpis!!i!!pieczęć!!Dyrektora!!Szkoły)!
!
!

KARTĘ!!ZGŁOSZENIA!!należy!!dostarczyć!!do!!sekretariatu!!Szkoły!!Podstawowej!!Nr!!113!!wraz!
z!!pracą!!konkursową!!do!!dnia!!10!!kwietnia!!2015 r.

!

LP.!
IMIĘ!!I!!NAZWISKO!

UCZNIA!
(wpisać!!drukowanymi!

literami)!

!

KLASA!
IMIĘ!

I!!NAZWISKO!
NAUCZYCIELA!
PROWADZĄCEGO!

PODPIS!
NAUCZYCIELA!
PROWADZĄCEGO!

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !


