
 
W tym roku 11 lutego 2014 r. społeczność międzynarodowa 

obchodzi DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU w związku  

z tym zapraszamy wszystkich uczniów do udziału  

w KONKURSIE „ RAZEM TWORZYMY LEPSZY INTERNET ” 
 Lubisz Internet? Znasz jego wady i zalety? Zaprezentuj swoją 

opinię na temat Internetu w formie PLAKATU. Twój plakat 

może ostrzegać, zachęcać, lub jedno i drugie. Wystarczy dobra 

koncepcja i estetyczne wykonanie!  

Termin do 11 lutego 2014. 
 

Prace konkursowe przyjmuje: Izabela Stępniewska (s. 2) 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pozytywną uwagę z  zachowania, wyjątkowe, wyróżnione prace 
zostaną nagrodzone oceną bdb lub cel z przedmiotu informatyka lub zajęcia komputerowe, poza tym flesze 
naszych najlepszych fotografów, artykuły w gazetce szkolnej, uściski dłoni, oklaski …   Dla trzech 
zwycięskich prac wyjątkowe nagrody :-)  

I miejsce słodki podarunek, dyplom oraz umieszczenie na stronie internetowej naszej szkoły 
zwycięskiej pracy, II i III – dyplomy, które uwieńczą Wasz sukces :-)  
 
Szczegółowe informacje u organizatora konkursu: 
Izabela Stępniewska (s. 2) 
 
Regulamin: 
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń ZSO w Myśliszewicach. 
2. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego bezpieczne korzystanie z Internetu  
i/lub prezentującego zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Plakat można wykonać na dwa 
sposoby: w wersji tradycyjnej (tzn.plastycznie, za pomocą mazaków, farb, kredek, wyklejanki),  
albo w dowolnym programie komputerowym. Format plakatu: plakat wykonany ręcznie 
i elektronicznie – A4.  
3. Treść plakatu nie może obrażać uczuć osób trzecich. 
4. Jeden plakat może wykonać maksymalnie dwóch uczniów. 
5. Uczniowie zostają poinformowani o konkursie poprzez tablicę ogłoszeń oraz stronę internetową szkoły.  
6. Zwycięzców wyłoni organizator konkursu wraz z komisją. 
7. Kryteria brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców: 
-ciekawy pomysł, 
-prezentowane treści/hasła, 
-estetyka wykonania, 
-ogólne wrażenie(siłą ekspresji). 
8. Przez zgłoszenie się do konkursu rozumie się przedłożenie plakatu do oceny konkursowej 
organizatorom konkursu (sala 2). 
9. Uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie zdobędą pozytywną uwagę z zachowania. 
Za wyróżnione prace autorzy otrzymają ocenę bardzo dobrą bądź celującą z przedmiotu informatyka  
lub zajęcia komputerowe. 
Trzy zwycięskie prace otrzymają wymienione wyżej nagrody słodki upominek i dyplomy. 
10. Lista prac najlepszych prac zostanie opublikowana na stronie Internetowej szkoły. 
14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
 
Organizator: Izabela Stępniewska 


