
 

 

 

 

 

 

Regulamin 

XV Międzyszkolnego konkursu  

na prezentację multimedialną  

„Nasze dziedzictwo czyli swoje chwalimy” 

pod hasłem „Wolontariat w Polsce” 

 

 
Drodzy Uczniowie! 

 

Zapraszamy Was do udziału w piętnastej już edycji naszego konkursu.  

W tym roku chcemy abyście swoje prace poświęcili wolontariatowi, które Centrum Wolontariatu definiuje 

jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – 

przyjacielsko – koleżeńskie.  

W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie. angażowania 

się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących. Przedstawcie w swoich pracach polskie 

organizacje, które służą innym. Może już wspieracie ich działania, może sami jesteście wolontariuszami, 

może zachęcicie do działania swoich kolegów… Czekamy na Wasze prace! 

 

I. Organizator konkursu: 

 

Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi, ul. Tybury 4, organizacja konkursu: p. Barbara Socha, p. Anna 

Babicka. Konkurs objęty patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. 

 

II. Adresaci konkursu:  

 

Uczniowie klas IV - VII ze szkół podstawowych w województwie łódzkim. 

 

III. Cele konkursu: 

 

 Propagowanie idei wolontariatu w Polsce. 

 Rozwijanie kreatywnego spojrzenia na możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii 

informatycznej w praktyce. 

 Mobilizacja do pogłębiania wiedzy i samoedukacji. 

 Prezentacja możliwości twórczych uczniów. 

 

IV. Przedmiot oceny konkursowej: 

 

Przedmiotem oceny konkursowej jest prezentacja multimedialna przedstawiająca polską organizację 

pomocową, w której działają wolontariusze. 

 

 Prace konkursowe muszą był przygotowane indywidualnie. 

 Prezentacja w programie PowerPoint może składać się maksymalnie z 20 slajdów. Przejścia 

slajdów należy ustawić po kliknięciu myszą. 

 Pierwszy slajd powinien zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły oraz imię i nazwisko 

opiekuna. 



 Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu 

prezentacji, łącznie ze stronami www). 

 Pracę należy zapisać w pliku pod własnym imieniem i nazwiskiem, z rozszerzeniem *.ppt lub *.pptx. 

 Obiekty wykorzystane w prezentacji (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), bez 

których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach, powinny znaleźć się w jednym 

folderze (katalogu) z prezentacją. Folder również należy nazwać imieniem i nazwiskiem. 

Przypominamy o przestrzeganiu praw autorskich. 

 

V. Kryteria oceny prac konkursowych: 

 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu, biorąc pod uwagę: 

 Zgodność pracy z tematem konkursu i jego regulaminem. 

 Oryginalność przedstawienia tematu. 

 Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

 Poprawność ortograficzna, stylistyczna i językowa. 

 Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji. 

 Szata graficzna. 

 Wykorzystanie możliwości programu Power Point. 

 

VII. Terminarz i zgłoszenie uczniów do konkursu: 

 

 Prace należy dostarczyć do nauczyciela informatyki Mariusza Rudzińskiego do 30 kwietnia 2018 

roku. 

 Najlepsze prace (maksymalnie 5 ze szkoły) z wypełnioną kartą zgłoszeniową zostaną dostarczone 

do dnia 8 maja 2018 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 35 z dopiskiem KONKURS 

O WOLONTARIACIE lub drogą mailową na adres anna.babicka@wp.pl 

 

Dodatkowych informacji udzielają: Anna Babicka - anna.babicka@wp.pl oraz Barbara Socha 

biblioteka.sp35lodz@interia.pl  – w tytule maila prosimy wpisać konkurs o wolontariacie  

 

VIII. Sposób i termin ogłoszenia wyników: 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w Szkole 

Podstawowej nr 35. 

Wyniki zostaną również zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 

IX. Nagrody: 

 

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody. Nauczyciele zostaną uhonorowani podziękowaniami. 

 

X. Uwagi końcowe: 

 

Regulamin, karta zgłoszenia – są również dostępne na stronie internetowej szkoły SP 35: 

www.sp35lodz.edu.pl 

 

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania dla celów 

edukacyjnych. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  

„NASZE DZIEDZICTWO CZYLI SWOJE CHWALIMY...” 

 

 

 

Imię i nazwisko autora; klasa 

 

1. ............................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................................................ 

5. ............................................................................................................................................................ 

 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy) 

 

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

 

E-mail nauczyciela  

 

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

 

Nazwa i adres szkoły, telefon i e-mail  

 

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

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

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

 

 

Pieczęć szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

Data przyjęcia zgłoszenia pracy konkursowej ………………………………………………………. 

 

 


