
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

§ 1

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim. 
 

§ 2

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej 
naszego patrona bp Adama  Naruszewicza oraz historii Janowa Podlaskiego.
Temat 1: Adam Naruszewicz -człowiek niezwykły.
Temat 2: Historia Janowa Podlaskiego.

 
§ 3

Cele konkursu: 

● kształtowanie postawy więzi ze społecznością lokalną,
● przybliżenie postaci patrona ZS Adama Naruszewicza,
● rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
● kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
● wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

§ 4

4. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

Przygotowane prace są autorskie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w
programie  PowerPoint (pakiet  programu  Microsoft Office)  bądź w programie  Impress (pakiet
OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach
(z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps), ilość slajdów -
20. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte
informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy. 

§ 5

5. Miejsce i termin składania prac: 

Prace należy dostarczyć na płycie CD do nauczycieli organizujących konkurs: (nauczyciele języka 
polskiego, nauczyciele historii, nauczyciela bibliotekarza, nauczyciela wiedzy o kulturze).  Prace 
przyjmowane będą do dnia 03.02.2017r. wyniki ogłoszone zostaną podczas Dnia Humanisty w ZS 
w Janowie Podlaskim ( drugi semestr).



§ 6

6. Kryteria oceny prac konkursowych: 

Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  oraz na  tablicy  informacyjnej,

a  najlepsze  prace  zostaną  nagrodzone  oraz  umieszczone  na  szkolnej  stronie  internetowej:
zsjp.janowpodlaski.net.

     6.1. Kryteria oceny prac:
● prezentacja  tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
● oryginalne ujęcie tematu i ciekawe przemyślenia,
● zrozumiały język,
● zawarte w pracy walory edukacyjne i popularyzacyjne,
● wykorzystanie  metod wywiadu, inscenizacji.

6.2.Oceniana będzie również:
● estetyka i efekt wizualny,
●  zawartość prezentacji, 
●  grafika i cała szata graficzna, 
●  przejrzystość,
●  techniczna poprawność wykonania

§ 7

 7.1 Na uczestników konkursu czekają  nagrody.

§ 8

 Postanowienia końcowe:
● Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. 
● Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 
● Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: 

zsjp.janowpodlaski.net..
● Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania 

prac w celu promocji szkoły. Regulamin zatwierdzono dnia: 23.09.2016r.


