
ZAKRĘCENI W CZYTANIE 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

 

§ 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej  
nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze i 2 gimnazjum. 

§ 2.  Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej 
dotyczącej nowych książek (pojedynczych tytułów lub serii 
wydawniczych) znajdujących się w bibliotece szkolnej. Oraz jej 
zaprezentowanie. 

§ 3. Organizator: Biblioteka szkolna. 

§ 4 Cele konkursu:  

• Popularyzacja czytelnictwa książek, 
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji  

z poszanowaniem praw autorskich, 
• Doskonalenie umiejętności prezentowania wiedzy z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej,  
• Rozwijanie inicjatyw twórczych wśród młodzieży; 
• Rozbudzanie miłości do małej ojczyzny;  
• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;  
• Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka 

ojczystego; 
• Rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia; 
• Kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego, jasnego 

 i logicznego formułowania myśli; 

§ 5 Sposób przeprowadzenia konkursu: 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. 

a) W pierwszym etapie będzie oceniana prezentacja multimedialna.  
• Prace powinny być wykonane indywidualnie  
• Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana  

W programie Microsoft Office PowerPoint i zapisana w formacie 
umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie  
(z rozszerzeniem *.ppt i *.pptx)  

• Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 10 slajdów 
i nie więcej niż 20 

• Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię 



• Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia ( spis 
materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie 
 ze stronami WWW); 

b) W drugim etapie należy zaprezentować przed komisją konkursową 
przygotowaną prezentację. 

 Do etapu II zakwalifikuje się maksymalnie 10 uczestników. 

 Czas wystąpienia 8 minut. 

§ 6 Miejsce i termin składania prac:  

• Prace należy dostarczyć na płycie CD, pendrivie do nauczycieli 
organizujących konkurs lub pocztą e-mail na adres scidjg@gmail.com. 

• Prace przyjmowane będą do dnia 16 kwietnia 2018. 
• II etap konkursu odbędzie się 8 maja 2018. 

§ 7 Kryteria oceny prac konkursowych ( I etap): 

• Wartość merytoryczna i edukacyjna.  
• Uwzględnienie książek niedawno zakupionych do biblioteki szkolnej 

(nie lektur). 
• Oryginalne ujęcie tematu.  
• Estetyka pracy.  
• Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji . 
• Stopień zaawansowania techniki tworzenia prezentacji . 
• Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych 

treści . 
• Techniczna poprawność wykonania prezentacji. 

 Poprawność językowa i merytoryczna zamieszczonych w prezentacji 
informacji. 

§ 8 Kryteria oceny prac konkursowych ( II etap): 

 Płynność oraz poprawność wyrażania się. 

 Jasność i logiczność formułowanych myśli. 

 Konstrukcja wypowiedzi. 

 Bogactwo języka i jego barwność. 

 Znajomość tematu. 
• Kontakt ze słuchaczami. 

§ 9 Na uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe oraz możliwość 
otrzymania oceny z zajęć komputerowych i języka polskiego.  

§ 10 Formy ogłoszenia konkursu:  



 Zamieszczenie regulaminu konkursu, w bibliotece szkolnej.  
w pokoju nauczycielskim i na stronie WWW szkoły.  

 Ogłoszenia. 

 Ulotki. 

 Informowanie uczniów przez wychowawców i nauczycieli 
przedmiotów. 

§ 11 Postanowienia końcowe  

• Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna.  
• Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia 

powyższego Regulaminu.  
• Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo  

do późniejszego opublikowania pracy na stronie internetowej szkoły.  
• Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie 

internetowej szkoły:  http://www.sp11jg.pl/.   

 

Organizatorzy konkursu: Jadwiga Chałupka, Tomasz Balik. 

 


