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REGULAMIN 
KONKURSU 

XIV Edycji Konkursu na prezentację multimedialną 

„Pochwal się Polską“ 

  
 

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 – VII szkoły podstawowej, który 

wykona indywidualną prezentację na temat miejsca, osoby lub wydarzenia zwiazanego 

z Polską, o którym chciałby opowiedzieć koleżance/koledze z innego kraju. 

III. CELE  KONKURSU 

- Pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii, geografii, kultury, przyrody  

oraz ciekawych wydarzeń  i osób związanych z Polską. 

- Realizacja polityki oświatowej państwa w zakresie podniesienia jakości edukacji 

informatycznej oraz wzmacniania wychowawczej roli szkoły. 

- Doskonalenie umiejętności posługiwania sie programem prezentacyjnym 

- Doskonalenie umiejętności prezentowania swojej pracy. 

IV. PRZEDMIOT OCENY  KONKURSOWEJ 

Komisja będzie oceniać prezentację multimedialną zgodną z tematem konkursu, wykonaną  

w dowolnym programie prezentacyjnym oraz sposób jej przedstawienia. Prezentacja  

nie powinna trwać dłużej niż pięć minut (wraz z komentarzem słownym w częci finałowej).  

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). 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 113 w Łodzi. 

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach: 
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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.  

VI. TERMINARZ KONKURSU 

 

Prace należy dostarczyć do nauczyciela informatyki Mariusza Rudzińskiego  

do 23 marca 2018 roku. 

Zgłoszenie uczniów do konkursu – do 28 marca 2018r. r. prezentacje konkursowe w wersji 

elektronicznej wraz z kartą zgłoszenia zostaną dostarczone do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej Nr 113 w Łodzi, ul. Unicka 6. 

 

Do 6 kwietnia 2018 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 12 kwietnia 2018 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 
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       Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 113 


