
REGULAMIN KONKURSU
pod hasłem

„Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie,
otoczeniu, 

by poprawić relacje między ludźmi?”
( nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, 

koledzy  w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)

I. Organizator:
I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  F.  Fabianiego  w  Radomsku  –

uczestnik  Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

II. Cele konkursu:
 Uświadomienie uczniom podstawowych zasad funkcjonowania społeczeństwa 

oraz wpływu różnych zachowań na relacje panujące między ludźmi;
 Kształtowanie umiejętności selekcji informacji;
 Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
 Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem 

praw autorskich;

III. Uczestnicy: 
Konkurs skierowany jest do uczniów I LO w Radomsku.

   IV.   Sposób przeprowadzenia konkursu:
1. Prace mogą zostać wykonane w dwóch kategoriach:

a. Prezentacja multimedialna
b. Praca plastyczna – plakat

2. Prace  mogą  być  wykonane  indywidualnie(  plakat)  bądź  w  zespołach
2 –osobowych (prezentacja); dowolną techniką na formacie A1.

3. Prezentacje  multimedialne  powinny  być  zapisane  w  formacie  umożliwiającym
otwarcie jej bezpośrednio w  programie Power Point lub LibreOffice, w ilości min. 15
slajdów.
Jako nazwę pliku należy wpisać swoje imię i nazwisko. Prezentacja musi zawierać
informacje  o  wykorzystywanych  materiałach  źródłowych  oraz  autorach  pracy  –
imiona i nazwiska uczniów oraz klasa.

4. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.
5. Prace należy oddać na płycie  CD osobiście w sekretariacie  szkoły lub przesłać na

adres mailowy : sekretariat@fabiani.edu.pl

     V.   Termin składania prac:
 2 marca 2015r.

    VI.   Kryteria oceniania:
 Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu;
 Poprawność  merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji;
 Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji;
 Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu;
 Ogólne wrażenie estetyczne.

VII. Nagrody:

mailto:sekretariat@fabiani.edu.pl


Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy przewidują również wyróżnienia.

VIII. Postanowienia końcowe:
Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępując do konkursu uczestnik
akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.  Regulamin i wyniki konkursu
będą  dostępne  na  stronie  internetowej  szkoły:   www.fabiani.edu.pl.  Oficjalne
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 marca 2015 r. podczas debaty uczniowskiej.

     IX. Akceptacja powyższego regulaminu jest równoznaczna z uzyskaniem przez I LO
w Radomsku prawa do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji szkoły.

 

http://www.fabiani.edu.pl/

