
Ogólnopolski Konkurs „LEPSZY INTERNET- STWÓRZMY GO RAZEM ”. 
 

 
http://www.saferinternet.pl/pl/dbi-w-polsce-i-na-swiecie 

 

 

I. Cele: 

 propagowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z  
użytkowaniem Internetu, 

 kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz  
zapobiegania przemocy wśród dzieci, 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,  

 wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności, 

 wyrabianie pewności siebie i dowartościowania własnej osoby, 

 radość przedstawiania swych zdolności. 
 
II. Organizator konkursu: 
 Szkoła Podstawowa nr 29 
 im. Królowej Jadwigi 
w Częstochowie 
tel./fax 34 362 71 48 
 e-mail: sp29@edukacja.czestochowa.pl 
Nauczyciele odpowiedzialni: Agnieszka Czerwińska, Ewa Latos, Iwona Nędzyńska-Mól. 
III. Termin nadsyłania prac: 
Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły do 30 stycznia 2017r.  
Szkoła Podstawowa nr 29  
im. Królowej Jadwigi 
w Częstochowie  
ul. Rocha 221  
Z dopiskiem (DBI 2017) 
 
IV. Zasady Konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 
2. Konkurs oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych. 

I kategoria:  
Klasy I-III 
II kategoria: 
Klasy IV-VI 
Uczniowie przygotowują plakat na temat zawarty w tytule konkursu. Plakat musi być wykonany w 
dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg. Plakat należy wydrukować w formacie A4. Do 

sp29@edukacja.czestochowa.pl


plakatu należy załączyć płytę z zapisanym na niej plakatem w wyżej wymienionym formacie. Płytę 
należy opisać jak w punkcie 4 a-c (poniżej). 
 

3. Praca została wykonana indywidualnie, samodzielnie, nigdzie do  tej pory nie była 
publikowana i nagradzana. 

4. Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane: 
a) Imię i nazwisko autora 
b) Wiek 
c) Nazwę szkoły 
d) Dane opiekuna konkursu w danej szkole 
e) Zgodę rodziców ucznia na wzięcie przez niego udziału w Konkursie (dla opiekuna konkursu w 
danej szkole) 

5. Wyżej wymienione dane (oprócz zgody rodziców) załączamy na odwrocie pracy w prawym 
górnym rogu. 

6. Każda szkoła podstawowa może zgłosić nie więcej niż 4 prace konkursowe. 
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 lutego 2017r.  
8. Informacja o zwycięzcach zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres szkoły laureata. 

 
V. Kryteria oceny i nagrody: 

1. Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych (miejsca I-III). 
2. Komisja Konkursowa ocenia trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz    

walory artystyczne pracy 
3. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 
VI. Uwagi końcowe: 

1. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich 
praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.  

2. W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne informacje  lub 
wpłynęły do Organizatora po terminie (po 30 stycznia 2017r.). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn 
od niego niezależnych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek 
okoliczności niezależnych od niego. 

5. Nadzór na prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa. 
6. Komisja Konkursowa składać się będzie z 5 osób.  
7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
8. Organizator  zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych 

uczniów nagrodzonych w konkursie. 
9. Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac. 
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do prezentacji prac związanych z Konkursem na 

terenie SP 29. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 

 


