
SZKOLNY  KONKURS  

„KARTKA ŚWIĄTECZNA BOŻONARODZENIOWA”  

WYKONANA TECHNIKĄ KOMPUTEROWĄ 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

− Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie,  

− Nauczyciele informatyki Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. 

2. Cele konkursu: 

− Wykorzystanie techniki komputerowej do wykonania prac plastycznych.  

− Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.  

− Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości estetycznej dzieci.  

3. Zasady uczestnictwa: 

− w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VIII naszej szkoły, 

− uczniowie klas I-VI wykonują pracę w programie Paint, natomiast uczniowie  

klas VII-VIII tworzą pracę w programie Gimp,  

− jeden uczeń jest autorem tylko jednej pracy,  

− autor przekazując pracę wyraża zgodę na zamieszczenie jej w Internecie, prasie, jeżeli 

praca zostanie nagrodzona, 

− udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika,  

− kartkę należy przekazać w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godziny 16.00.  

Po tym terminie przesłane zgłoszenia nie będą zakwalifikowane do konkursu, 

− każda praca powinna w nazwie pliku zawierać: imię i nazwisko autora oraz klasę,  

− praca powinna być zapisana w formacie jpg (format pliku – rozszerzenie .jpg) 

− pracę należy przesłać mailem na adres: 

▪ klasy IV –VI   mikolajczyk.j@szkola-tuliszkow.pl 

▪ klasy I-III  szczap.b@szkola-tuliszkow.pl 

− sposób wykonania: technika komputerowa, 

mailto:mikolajczyk.j@szkola-tuliszkow.pl
mailto:szczap.b@szkola-tuliszkow.pl


−  wymiary pracy: klasy I-VI (program Paint) – 15 x 12 cm (850x650 px), 

klasy VII-VIII – (program Gimp) – 15 X 12 cm oraz rozdzielczość 140X140 px 

− sposób wykonania: pracę wykonujemy samodzielnie, korzystamy z narzędzi 

programu. Nie wolno kopiować, wklejać ani używać clipartów, fotomontażu, 

skanowania zdjęć oraz obrazów wyszukanych w internecie. 

− prace przechodzą na własność organizatorów konkursu. 

4. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy za udział w konkursie 

punkty wliczane do oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, natomiast dyplomy  

i nagrody uczniowie otrzymają po powrocie do nauki stacjonarnej. 

6. Przebieg konkursu: 

− oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa, 

−  nagrody zostaną przydzielone w 3 kategoriach wiekowych:  

         a) klasy I - III,   

b) klasy IV 

c)klasy V-VI,  

c) klasy VII-VIII, 

− wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w Tuliszkowie: 

www.szkola-tuliszkow.pl, 

− decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

7. Kryteria oceny: zgodność z tematyką, umiejętność i różnorodność wykorzystania narzędzi 

programu, pomysłowość i oryginalność pracy. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!   

  

http://www.szkola-tuliszkow.pl/


 

Zgoda na udział w konkursie 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………..……. 

ucznia/ uczennicy klasy……………. Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie 

w SZKOLNYM  KONKURSIE „KARTKA ŚWIĄTECZNA BOŻONARODZENIOWA”  

WYKONANA TECHNIKĄ KOMPUTEROWĄ 

oraz na prezentację zdjęć przesłanej pracy na stronie internetowej szkoły . 

 

 

 

Zapoznałem się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję. 

 

………………………………………..……………………………………… 

Miejscowość, data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych  

 

 


