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ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI 

I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO  
 

 

 

 

REGULAMIN 
 

KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

 

 

FILM ANIMOWANY „ZDROWE ODŻYWIANIE” 

 
 

I. ORGANIZATOR  
 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

Odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Anna Gnatkowska. 

 

II. ADRESAT KONKURSU  
 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klasy I-III z terenu Łodzi. 

 

III. CELE KONKURSU 

 

 Wyzwalanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych informatycznie. 

 Umożliwienie uczniom uzdolnionym wykazania się swoimi umiejętnościami 

i udzielenie im wsparcia w dalszym rozwoju. 

 Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu multimediów. 

 Szerzenie wiedzy i kultury informatycznej wśród uczniów szkół podstawowych. 

 Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec problemów informatycznych 

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

 

Komisja Konkursowa będzie oceniać walory pracy konkursowej (film animowany) takie 

jak: pomysł twórczy,  stopień wykorzystania różnorodnych funkcjonalności używanego 

programu  oraz efekt realizacji. 

 

V. ZALECANA LITERATURA 
 

Informacje o programie PIVOT ANIMATOR 4 (https://pivotanimator.net/) 

https://pivotanimator.net/
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VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

Konkurs jest konkursem dwuetapowym 

o Etap szkolny: 

 przeprowadzany jest przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora Szkoły, 

 autorami pracy mogą być maksymalnie dwie osoby, 

 Szkolna Komisja Konkursowa do etapu II kwalifikuje maksymalnie autorów trzech  

prac. 

o Etap ogólnołódzki:  

 przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego, 

 Komisja oceniać będzie sposób zaprezentowania tematu (zawartość merytoryczna, 

kreatywność ujęcia, sprawność techniczna), 

 prace będą oceniane w oparciu o kryteria podane przez Komisję Konkursową. 

Kryteria merytoryczne: 

 zawartość merytoryczna,  

 kompozycja, zamysł i przekaz autora (autorów) 

 dodatkowe walory (oryginalność). 

Kryteria techniczne: 

 film w postaci cyfrowej w dowolnym formacie wykonany za pomocą dowolnego 

narzędzia. Przykładowy program do tworzenia animacji: Pivot animator 

(https://pivotanimator.net/) Jest to darmowy program, do powszechnego użytku. 

UWAGA: 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. 

 

VII. TERMINARZ KONKURSU 

 

 do 16 stycznia 2019 r. – oddanie kart zgłoszenia uczestnictwa ucznia w konkursie 

do nauczyciela informatyki Mariusza Rudzińskiego. 

 do 31 stycznia 2019 r. – przesłanie kart zgłoszenia uczestnictwa szkół w konkursie. 

 do 1 lutego 2019 r. – oddanie prac konkursowych do nauczyciela informatyki 

Mariusza Rudzińskiego  

 do 25 lutego 2019 r. przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu, 

https://pivotanimator.net/
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 do 1 marca 2019 r. dostarczenie kart zgłoszenia uczniów wraz z oświadczeniem 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz 

prac konkursowych do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 do 31 marca 2019 r. – eliminacje ogólnołódzkie, 

 do 9 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIÓW W KONKURSIE należy przesłać pocztą, bądź pocztą 

elektroniczną lub faksem (42 678-10-85) albo pozostawić w sekretariacie Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, 

I piętro, p. nr 105. 

UWAGA! DO KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIÓW W KONKURSIE należy dołączyć 

wypełniony i podpisany dla każdego uczestnika konkursu Załącznik nr 3 – 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU PONIŻEJ SZESNASTEGO ROKU ŻYCIA. 

 

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI 

KONKURSOWYCH 
 

Eliminacje na I etapie – macierzyste szkoły uczestników konkursu. 

Eliminacje na II etapie – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29. 

 

X. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu do 9 kwietnia 2019 r. 

na stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

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

 

XI. NAGRODY 

 

Laureaci otrzymają nagrodę rzeczową i dyplom. 

 

XII. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

http://www.wckp.lodz.pl/
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2. O terminie i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy i szkoły zostaną 

powiadomieni odrębnym pismem. 

 

XIII.  ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE 

Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW W KONKURSIE 

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU PONIŻEJ SZESNASTEGO 

ROKU ŻYCIA 

 

 

Komisja Konkursowa 


