
 

 

 

Regulamin 
XVI Międzyszkolnego Konkursu  

na prezentację multimedialną  

„Nasze dziedzictwo, czyli swoje chwalimy” 

pod hasłem „Polacy – obrońcy praw człowieka” 

 

 
Uczennice i uczniowie, 

 

zapraszamy Was do udziału w szesnastej edycji naszego konkursu.  

W tym roku, ogłoszonym Rokiem Godności Człowieka, chcemy, abyście w swoich pracach przedstawili 

sylwetki i dokonania Polaków, którzy bronili godności i praw człowieka.   

Pamiętajmy słowa naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II:  

„Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobro nienaruszalne.” 

Czekamy na Wasze prace! 

 

I. Organizator konkursu: 

 

Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi, ul. Kutrzeby 4. Za organizację Konkursu odpowiadają: Barbara Socha 

i Anna Babicka. Konkurs objęty patronatem Fundacji Innopolis, organizowany w ramach obchodów Roku 

Godności Człowieka. 

 

II. Adresaci konkursu:  

 

Uczennice i uczniowie klas IV - VIII ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. 

 

III. Cele konkursu: 

 

 propagowanie faktów o polskich osiągnięciach w dziedzinie praw człowieka, 

 wzrost poszanowania dla godności i praw człowieka, 

 przeciwdziałanie stereotypom, narracjom dyskryminacyjnym i mowie nienawiści,  

 rozwijanie kreatywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w praktyce, 

 mobilizacja do pogłębiania wiedzy i samoedukacji. 

 

IV. Przedmiot oceny konkursowej: 

 

Przedmiotem oceny konkursowej jest prezentacja multimedialna przedstawiającą Polaka – obrońcę godności 

i praw człowieka.  

 

Zasady: 

 prace konkursowe muszą być przygotowane indywidualnie, 

 prezentacja w programie PowerPoint może składać się maksymalnie z 20 slajdów (przejścia slajdów 

należy ustawić po kliknięciu myszą), 

 pierwszy slajd powinien zawierać dane autora (imię i nazwisko, klasę, adres szkoły) oraz opiekuna 

szkolnego (imię i nazwisko), 



 ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu 

prezentacji, łącznie z adresami stron internetowych), 

 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, 

 oprawa graficzna, 

 wykorzystanie możliwości programu Power Point. 

 

VI. Terminarz i zgłoszenie uczniów do konkursu: 

 

 Prace do oceny należy oddać do 17 kwietnia 2020 r. do nauczyciela informatyki Mariusza 

Rudzińskiego. 

 Prace (maksymalnie 5 ze szkoły) z wypełnioną kartą zgłoszeniową, zostaną dostarczone po 

wcześniejszym wyborze do dnia 30 kwietnia 2020 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 35 w 

Łodzi, ul. Kutrzeby 4 na płycie CD lub pendrive z dopiskiem KONKURS O POLSCE lub drogą 

mailową na adres a.babicka@sp35.elodz.edu.pl. 

 

Dodatkowych informacji udzielają:  

 Anna Babicka - a.babicka@sp35.elodz.edu.pl 

 Barbara Socha – b.socha@sp35.elodz.edu.pl.  

  

W tytule maila prosimy wpisać KONKURS O POLSCE.  

 

VII. Sposób i termin ogłoszenia wyników: 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czwartek, 28 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w 

Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi, ul. Kutrzeby 4. Wyniki zostaną również zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 

 

VIII. Nagrody: 

 

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekunowie szkolni zostaną uhonorowani 

podziękowaniami na piśmie. 

 

IX. Uwagi końcowe: 

 

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

edukacyjnych. 

 

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

www.sp35lodz.edu.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

XVI 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 ………………………………………………………. 

 

 


