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1. Konkurs informatyczny pt.: „KARTKA Z MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” skierowany jest do uczniów 

szkół podstawowych (klas IV-VIII) oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie. 

 

3. Patronat konkursu: Wójt Gminy Trąbki Wielkie. 

 

4. Cele konkursu: 

 Promowanie własnej miejscowości, w której mieszkam lub chodzę do szkoły, 

 Bliższe zapoznanie się z przeszłością, historią, jak i teraźniejszością  własnej okolicy, 

 Popularyzowanie stosowania technologii multimedialnej (komputerowej, fotograficznej) 

w pracy twórczej ucznia. 

 

5. Zasady konkursu: 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki pocztowej z miejscowości (z terenu Gminy Trąbki 

Wielkie), w której mieszka dany uczeń lub z miejscowości, w której znajduje się szkoła, do której 

uczeń uczęszcza. 

 Format pocztówki: 10x15 (bardzo proszę przestrzegać wymiarów). Prace wydrukowane na kartce A4 

lub A5  i nie docięte do podanych wymiarów będą zdyskwalifikowane. 

  Pracę konkursową należy wykonać w dowolnym programie i wysłać ją na adres 

SP im. Z. Bukowskiego w Czerniewie do dnia 10 maja 2019r. (praca wydrukowana na papierze 

dyplomowym lub fotograficznym wraz z załączonym zgłoszeniem do konkursu oraz wersją 

elektroniczną). Każda szkoła powinna dostarczyć nośnik ze wszystkimi pracami dzieci w formacie 

jpg lub wysłać na adres mailowy elajasiak@poczta.onet.pl . W  nazwie każdej pocztówki proszę 

wpisać imię i nazwisko ucznia np. jan_kowalski.jpg 

 Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac, z czego każda praca może być wykonana tylko przez 

jednego ucznia oraz jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę (nie dopuszcza się prac 

zespołowych). 

 Prace konkursowe uczniowie mogą wykonywać w szkole na zajęciach komputerowych/informatyki, 

zajęciach  technicznych, na zajęciach dodatkowych lub samodzielnie w domu. 

 Każda praca musi zawierać informacje o źródłach pochodzenia  przedstawionych w niej danych, 

fotografii w postaci bibliografii umieszczonej na karcie zgłoszenia uczestnika do konkursu. Jeżeli 

uczeń nie jest autorem zdjęć umieszczonych na pocztówce, wówczas nauczyciel odpowiada za 

potwierdzenie posiadania zgody autora na wykorzystanie ich do celów konkursowych i zrzeczenie się 

praw autorskich. Organizatorzy nie odpowiadają za łamanie praw autorskich. 

 Autorzy prac wyrażają zgodę na wykorzystanie prac  do  celów promowania Gminy Trąbki Wielkie 

przez organizatorów konkursu.  

 Nadesłane prace stają się własnością organizatorów konkursu. 

 

mailto:elajasiak@poczta.onet.pl


6. Kryteria oceny 

 Do oceny prac uczniów powołana zostanie komisja.  

 Prace konkursowe będą oceniane pod kątem: wartości artystycznej, poprawności merytorycznej, 

oryginalności, różnorodności zastosowanych narzędzi informatycznych, wkładu własnego w 

samodzielne wykonanie, m.in. fotografii, rysunków oraz sposób wyeksponowania pracy (wydruk 

zbliżony do pocztówki-papier dyplomowy lub fotograficzny) 

 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  

I kategoria: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  

II kategoria uczniowie  klas VII – VIII oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych. 

 

6. Uwagi końcowe: 

 
 Karty zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi należy przesłać w terminie do dnia 10 maja 2019r. 

na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie 

83-042 Ełganowo 

z dopiskiem „Kartka z mojej miejscowości” 

 

 Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2019 roku w Urzędzie 

Gminy Trąbki Wielkie (o dokładnym terminie szkoły zostaną poinformowane pisemnie). 

 Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne. 

 W sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Gminnego Konkursu Informatycznego  

„Kartka z mojej miejscowości” 

 

/Proszę wypełnić pismem drukowanym/ 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………... 

2. Klasa    …………………………………………………... 

3. Nazwa i adres szkoły  …………………………………………………... 

     …………………………………………………... 

     …………………………………………………... 

4. e – mail szkoły lub opiekuna ………………………………………………... 

5. Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………... 

6. Bibliografia    …………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

 

 

 

 

 

……………………………                …………………………… 

/podpis opiekuna/                 /podpis dyrektora szkoły/ 


