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0774552347 fax: 0774552347

 

Uprzejmie informujemy, że w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu zostanie
zorganizowany  X Międzyszkolny  Konkurs  Ekologiczno  -  Informatyczny,  dla  uczniów
klas IV - VI Szkół Podstawowych miasta Opola zainteresowanych grafiką komputerową oraz
problematyką ekologiczną.

   Uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa w konkursie powinni wykonać plakat ekologiczny  
o wymiarach 800x600 pikseli pt. "Jak chronić środowisko" i zapisać go w formacie „JPG” 
a następnie zgłosić się do swego nauczyciela informatyki, który wyśle prace wraz z 
dodatkową wiadomością na adres e-mail: adam.oszek@psp20.opole.pl zawierającą: 
imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela informatyki. 
Jeden uczeń może wysłać tylko jedną pracę.

Prace prosimy nadsyłać do 5.06.2017 roku (włącznie).

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 8 czerwca 2017 roku w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 20 w Opolu.
Na finał konkursu zostaną zaproszeni uczniowie wraz z opiekunami, którzy zajęli I, II lub III 
miejsce oraz osoby wyróżnione. Informacje o konkursie dostępne są na stronie 
www.psp20.opole.pl

.::  REGULAMIN  KONKURSU  ::.

Organizator

IV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno - Informatyczny organizowany jest przez Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 20 w Opolu

Uczestnicy

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny.

W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych miasta 
Opola ze szczególnym uwzględnieniem uczniów interesujących się zastosowaniami grafiki 
komputerowej w technologii informacyjnej.

Cele

• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów szkół podstawowych

• Uwrażliwienie na problemy związane z degradacją środowiska

• Rozwijanie zainteresowania problematyką ekologiczną

• Zwrócenie uwagi na niepowtarzalność i zróżnicowanie środowiska naturalnego

• Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej w dziedzinie technologii 
informacyjnej.

• Promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką technologii informacyjnej.

• Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności 
z zakresu technologii informacyjnej oraz ekologii

• Aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach. 



• Poszukiwanie przez uczniów sposobów ochrony środowiska naturalnego.

Organizacja 

Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana 
przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu.

Przebieg konkursu:

• Nadesłanie prac konkursowych w formie elektronicznej

• Uczniowie wykonane przez siebie prace powinni wysłać na adres e-mail: 
adam.oszek@psp20.opold.pl do dnia  5 czerwca 2017 roku (włącznie).

• W e-mailu z pracą konkursową należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, 
klasę, nazwę szkoły a także imię i nazwisko nauczyciela informatyki. 

• Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 8 czerwca 2017 roku w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 20 w Opolu. 
Na finał konkursu zostaną zaproszeni uczniowie wraz z opiekunami, którzy zajęli I, II lub III 
miejsce oraz osoby wyróżnione.

Tryb pracy Komisji Oceniającej prace uczestników - Jury

W skład Jury wchodzą nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu.

Do zadań Jury należy ocena poszczególnych prac wraz z kwalifikacją zdobytych miejsc.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Zasady oceny pracy

Komisja ocenia wykonane projekty graficzne, dostosowanie narzędzi i ich możliwości do 
uzyskanego efektu oraz styl i sposób wykorzystania wiedzy.

Na ocenę rozwiązania zadania nie mają wpływu dodatkowe elementy zastosowane przez ucznia
nieistotne dla rozwiązania problemu.

Laureaci

Laureatami Konkursu są osoby, które zajęły I, II, III miejsce. Otrzymują oni nagrody główne. 

Dopuszcza się możliwość przyznania przez Jury wyróżnień

Inne

Ø Organizator Konkursu nie zwraca kosztów związanych z dojazdem uczniów

Ø Prace wykonane przez uczestników przechodzą na własność organizatora Konkursu i mogą być 
publikowane w środkach masowego przekazu (telewizja, prasa, Internet itp.).

Ø Uczeń podpisujący się pod pracami zgłoszonymi do Konkursu, zaświadcza tym samym, iż prace
wykonał samodzielnie – nie naruszył praw autorskich osób trzecich.

Ø Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować na adres e-mail: adam.oszek@psp20.opole.pl 
oraz telefonicznie: tel 0774552347

 

Koordynator konkursu

       Oszek Adam
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