
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

INFORMATYCZNEGO 

"Święty Jan Paweł II - patron Szkoły, patron Staszowa" 

- opracowanego i przeprowadzonego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 
 

CELE KONKURSU: 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów klas 

technikum; 

 Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie 

uzdolnionej; 

 Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w 

praktycznym działaniu; 

 Przygotowanie uczniów do lepszego planowania swojego rozwoju 

naukowego i zawodowego; 

 Wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi 

i spostrzegawczości; 

 Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu 

wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki; 

 Poszerzenie wiedzy na temat osoby Jana Pawła II; 

 Wyzwolenie ducha rywalizacji. 

 

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

Konkurs trwa od 13.09.2021 do 15.10.2021 roku. 

Ostateczny termin przesłania prac to 15.10.2021. 

Ogłoszenie wyników: 22.10.2021. 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy chętni uczniowie klas I, II, III i IV 

technikum.  

 

WYMAGANIA: 

 Uczniowie samodzielnie przygotowują prezentację multimedialną zgodną 

z tematem konkursu. 

 Praca powinna być wykonana za pomocą dowolnego programu 

komputerowego i mieć formę prezentacji multimedialnej; 

 Podczas tworzenia pracy nie należy jej publikować i udostępniać innym; 

 Każdy uczestnik wypełnia pisemną zgodę na udział w konkursie i 

ewentualną publikację pracy (wzór udostępnia p. Wilk); 

 Uczniowie mogą zwracać się po wsparcie do nauczycieli informatyki. 

 



ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 Oceniane będą tylko prace zgodne z powyższymi wymaganiami; 

 Prace wykonane zgodnie z powyższymi wymaganiami mają być przesłane 

na adres: konkurs@zsestaszow.eu; 

 Prace powinny zawierać informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa); 

 Każdy uczestnik składa na ręce p. Wilka podpisaną pisemną zgodę na 

udział w konkursie. 

 

OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ: 

 pomysłowość; 

 zgodność z tematem; 

 estetyka. 

 

NAGRODY 

Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni oceną celującą z 

informatyki lub przedmiotu informatycznego oraz nagrodą rzeczową. 

 

Prace oceniane będą przez Komisję Konkursu w składzie: 

Anna Andrzejczuk 

Renata Durda 

Grzegorz Flesik 

Maria Jońca 

Milena Kiliańska 

Jerzy Wilk 


