IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY

Bank Spółdzielczy
w Pleszewie

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego dla uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym 2012/ 2013.
I. Organizator:
Konkurs informatyczny organizowany jest przez Zespół Szkół Publicznych nr 1
w Pleszewie przy współpracy Banku Spółdzielczego w Pleszewie.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Termin składania prac do 15 kwietnia 2013 r.
Koordynator:
• Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie,
Osoby odpowiedzialne: Iwona Tywanek- nauczyciel informatyki w ZSP nr 1;
Nauczyciele bibliotekarze ZSP nr 1: Danuta Basińska- Szablewska i Urszula Dolata
Nauczyciele informatyki szkół uczestniczących w konkursie
II. Cele
1. Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży
2. Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami informatycznymi
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności
4. Doskonalenie wypowiedzi pisemnych
5. Pogłębianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
6. Rozwijanie umiejętności sporządzania bibliografii

III. Uczestnictwo w Konkursie
1. W konkursie mogą brać udział indywidualnie uczniowie klas I, II i III Gimnazjum
oraz V i VI Szkoły Podstawowej.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na postanowienia
niniejszego regulaminu oraz wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie
internetowej: www.jedynka.pleszew.pl/konkurs
3. Uczestnik konkursu zawiadamia nauczyciela informatyki o swoim udziale.
IV. Organizacja Konkursu
1.W konkursie biorą udział uczniowie szkół miasta i gminy Pleszew w dwóch
kategoriach wiekowych:
•
•

Szkoła Podstawowa, kl. V - VI
Gimnazjum, kl. I - III

3. Uczestnik konkursu przygotowuje indywidualnie pracę w postaci prezentacji
multimedialnej w programie Power Point lub w formie strony internetowej do
wyboru z następujących tematów:

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Pleszewianie w Powstaniu Styczniowym 1863 roku
Julian Tuwim: poeta, satyryk i tłumacz – w 60 rocznicę
śmierci
Sławne bitwy w historii Polski i Europy - od Chocimia 1673
do Wiednia 1683
Zasłużeni Pleszewianie patronami ulic naszego miasta
4. Uczestnik konkursu jest zobowiązany wykonać pracę samodzielnie.
5. Prace na nośnikach elektronicznych należy dostarczyć do sekretariatu ZSP nr 1
w Pleszewie do 15 kwietnia b. r.
V. Ocena prac
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:
• wartość merytoryczna
• sposób wykonania, przejrzysta szata graficzna
• różnorodność wykorzystania materiałów źródłowych (opracowania
historyczne, wydawnictwa regionalne, wywiady, artykuły prasowe, zasoby
Internetu)
• funkcjonalność i niezawodność działania prezentacji multimedialnej lub
strony internetowej
• zamieszczenie wykazu źródeł (bibliografia)
• poprawność językowa

2. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w ZSP nr 1 w Pleszewie 30
kwietnia b. r. Wyniki będą ogłoszone również na stronie internetowej organizatora
www.jedynka.pl/konkurs.
Uczestnicy otrzymają dyplomy, dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy !!!!

