
Regulamin XI edycji Wojewódzkiego Konkursu 

„Nauka z komputerem” 2013/2014 
  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 

podkarpackiego. 
2. Organizatorem konkursu jest  

Gimnazjum im. ks. ppłka Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale 

ul. Tkaczowa 156, 36-040 Boguchwała tel. 17- 87-14-023 

3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do: 

 wzbogacania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu informatyki, 

  wykorzystania technologii informacyjnej w uczeniu się, 

  podejmowania prób tworzenia i prezentacji własnych programów edukacyjnych, 

  gromadzenia i rozpowszechniania prac w celu użycia ich w procesie dydaktycznym, 

  odnośnie tematu bieżącej edycji celem konkursu jest również: 

- poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki prozdrowotnej wśród uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych,  

- lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i zachowań ryzykownych. 

4. Zadaniem uczniów, biorących udział w konkursie, jest opracowanie projektów o wartościach 

edukacyjnych, które mogą służyć jako atrakcyjne materiały dydaktyczne podczas realizacji 

programu nauczania w szkole podstawowej lub gimnazjum.  

W bieżącej edycji konkursu tematyka prac jest związana z propagowaniem zdrowego stylu 

życia oraz profilaktyką uzależnień zagrażających życiu lub zdrowiu.  

Ogólny temat konkursu to: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. 

Dla wszystkich zainteresowanych konkursem zostaną udostępnione na stronie internetowej 

Gimnazjum w Boguchwale propozycje szczegółowych tematów do opracowania. 

5. Prace uczniów powinny być wykonane w formie prezentacji multimedialnej (w programie 

PowerPoint i zapisane z rozszerzeniem .ppt lub .pptx). 

6. Prace powinny być indywidualne, samodzielnie wykonane przez ucznia. Prace nie powinny być 

wcześniej publikowane. 

7. Każdy uczeń może zaprezentować tylko jedną pracę. 

8. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum w Boguchwale. 

9. Podjęte przez komisję decyzje dotyczące przyznanych miejsc są ostateczne. 

10. Komisja nie będzie oceniała prac zespołowych. 

11. Kryteria oceny prac to: 

 wartość edukacyjna 

 poprawność merytoryczna 

 estetyka i oryginalność pracy 

oraz dodatkowo 

 różnorodność zastosowanych narzędzi informatycznych (zastosowanie obrazu, dźwięku, filmu itp.) 

12. Prace na płycie CD lub DVD należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem na adres Gimnazjum 

w Boguchwale do 30 kwietnia 2014 r. Ilość prac ze szkoły nie może być większa niż 5. 

13. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 wypełnione zgłoszenie (zał. nr 1 do regulaminu) w postaci elektronicznej przesłanej razem 

z prezentacją, 

 wypełnione oświadczenie o zgodzie autora pracy na przetwarzanie jego danych osobowych na 

potrzeby konkursu oraz na bezpłatne rozpowszechnianie jego pracy do celów edukacyjnych (zał. 

nr 2 do regulaminu). 

14. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 7 czerwca 2014 r. (sobota). 

15. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. 

16. Głównym koordynatorem konkursu jest mgr Monika Borek-Janda, tel. 17-87-14-023,  

e-mail: mbjanda@gmail.com 

17. Regulamin, szczegółowe tematy oraz dodatkowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na 

stronie internetowej Gimnazjum w Boguchwale http://www.gimnazjumboguchwala.szkolnastrona.pl 

 

mailto:mbjanda@gmail.com
http://www.gimnazjumboguchwala.szkolnastrona.pl/

