
Regulamin  Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

GRA lub QUIZ interaktywny z okazji 

90-LECIA SZKOŁY 

 

 

Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 45 

 

Cel Konkursu 

KONKURS JEST ZWIĄZANY Z 90 ROCZNICĄ POWSTANIA NASZEJ 

SZKOŁY, MA NA CELU POPULARYZACJĘ HISTORII NASZEJ 

SZKOŁY WŚRÓD  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ORAZ : 

 Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży 

do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.  

 Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i 

umiejętności. 

 Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu 

zainteresowań informatycznych. 

 Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.                                                      

 Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno – 

Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. 

 

Terminy 

Konkurs przeprowadzony będzie w  terminach: 

 

 Marzec-kwiecień 2015r. – przygotowanie prac, 

 Do 05  maja 2015r. dostarczanie prac  do  p. Tomasza Ciszewskiego,   

p. Ewy Kaftańskiej lub do biblioteki szkolnej. 

 Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas majowego 

Apelu samorządowego. 

 

 



Zasady Konkursu 

1. Forma Konkursu to opracowanie informacji o historii naszej szkoły  

w formie interaktywnej gry komputerowej lub interaktywnego Quizu.  

Prace można wykonać w środowiskach programowania SCRATCH, 

LOGOMOCJA, HTML  lub w programie MS Power Point.  

Korzystanie z innego programu możliwe jest wyłącznie po konsultacji  

z opiekunem konkursu i jego akceptacji. 

Projekty powinny zawierać treści /informacje, grafiki, obrazy, animacje,  

filmy itp./  związane z historią naszej szkoły. Muszą również zawierać 

elementy interaktywne /np. poprzez kliknięcie myszą w „aktywny obiekt” 

na ekranie lub „przycisk akcji”/ 

2.  Informacje i materiały dotyczące konkursu znajdują się na stronie: 

http://zs45.edu.pl   i w bibliotece szkolnej. 

3. Konkurs odbywać się będzie w 2 kategoriach wiekowych:  

- dla uczniów szkół podstawowych,  

- dla uczniów gimnazjów,  

Projekty konkursowe można wykonać indywidualnie lub w maksymalnie 

dwuosobowych zespołach, 

4. Zgłoszenie do Konkursu polega na tym, że uczniowie rejestrują się i są 

zatwierdzani przez opiekuna Konkursu.  

 

 

Nagrody 

 Przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych prac. Zwycięski 

projekt będzie zaprezentowany podczas Uroczystego Apelu z okazji  

90 – Lecia Powstania Szkoły. 
 

Postanowienia końcowe 

 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

 

http://zs45.edu.pl/

