
Patronat Honorowy 

INTERNET –  MOJE ZAPROGRAMOWANIE  

NA BEZPIECZNE SURFOWANIE 

Starostwo Powiatowe  

w Chrzanowie 

Urząd Miasta 

w Trzebini 
Kuratorium Oświaty 

w Krakowie 

Cele  konkursu: 

 wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań w zakresie  
      technologii informacyjnej, 

 stymulowanie twórczej aktywności uczniów uzdolnionych artystycznie, 

 propagowanie bezpiecznego korzystania przez uczniów z zasobów sieci Internet, 

 promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (narkotyki, dopalacze, nikotynizm,  

      alkoholizm), 

 motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych  

      umiejętności, 

 promowanie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli Powiatu Chrzanowskiego 

 

Podstawowe informacje: 

1. III Powiatowy  Konkurs Informatyczno - Artystyczny dla uczniów szkół podstawowych 

      „INTERNET –  MOJE ZAPROGRAMOWANIE NA BEZPIECZNE SURFOWANIE”,  

      jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi  

      - Królowej w Dulowej we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Trzebini. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Powiatu  

       Chrzanowskiego. 

3. Konkurs poszerza treści podstawy programowej z przedmiotów: zajęcia komputerowe  

       i plastyka w szkole podstawowej oraz podstaw obsługi programów Scratch,   

      Aligator Flash Designer, Prezi. 

4. Nauczyciele danej szkoły wyłaniają trzech reprezentantów szkoły w konkursie i przesyłają 

      dane uczniów (nawa szkoły, imię, nazwisko, klasa) na adres organizatorów konkursu. 
       Konkurs jest dwuetapowy: 

  Pierwszy etap obejmuje wykonanie przez każdego uczestnika zadań (temat zostanie  

  poda  ny podczas konkursu) w programie Scratch i Prezi. 

  Do drugiego etapu przechodzi 15 finalistów pierwszego etapu. Konkurs będzie polegał  

  na samodzielnym wykonaniu zadania w aplikacji Scratch oraz utworzeniu animacji  

  w programie Aligator Flash Designer. 

6.    Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialna jest Komisja powołana przez  

       Organizatorów. Skład Komisji zostanie podany w późniejszym terminie. 
7.    Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 



Terminarz konkursu 

 Rozesłanie materiałów informacyjnych - styczeń 2017 r. 

 Zgłoszenia reprezentanta ze szkoły - do 3 marca 2017 r. 

 I etap konkursu – 22 marca 2017 r., godz. 900 ; Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini 

 II etap konkursu (finał) – 26 kwietnia 2017 r., godz. 900 ; Szkoła Podstawowa w Dulowej 
 
 

Uwagi końcowe 

1. Uczestnicy konkursu będą oceniani całościowo – zliczone zostaną punkty z I i II etapu  

      konkursu. Finalistami konkursu zostaje trzech uczniów z największą ilością punktów.  

      Przewidziano także wyróżnienia. 

2. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatną publikację na stronie  

      internetowej nazwisk zwycięzców, ich wizerunków i nagrodzonych prac. 

4. Dodatkowych informacji udziela organizator konkursu: 

 

Adres e-mail: bernadetaglogowska@gmail.com;  i.wodnicka@gmail.com 
 

Strona www: http://www.spdulowa.one.pl/ lub www.sp3trzebinia.pl 

 

   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

Organizatorzy: 

 

 Szkoła Podstawowa w Dulowej 

ul. Paderewskiego 65; 32-545 Karniowice 

tel. 32 613 80 05 

 

 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini  

          ul. 1 Maja 60; 32-540 Trzebinia 

          tel. 32 753 59 34 
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