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Regulamin: 
 

I. Organizatorem konkursu jest: 
 

Szko a Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie 
ul. Starogardzka 48 
83-010 Straszyn 
Komisja konkursowa: Anna Kwiatkowska, Alicja Okrój 
Kontakt: annsommer112@gmail.com 
 

II. Cele konkursu: 
 

 Kszta towanie umiej tno ci zwi zanych z programem Microsoft Paint; 
 Kszta towanie umiej tno ci poruszania si  w rodowisku Windows; 
 Kultywowanie wielkanocnych tradycji wi tecznych; 
 Rozwijanie wyobra ni i ekspresji plastycznej, pobudzanie mo liwo ci 

twórczych;  
 Motywowanie uczniów do nauki informatyki. 

 



III. Warunki uczestnictwa: 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV szko y podstawowej. 
2. Kart  zg oszenia nale y przes  do dnia 25.03.21r. 
3. Konkurs odbywa si  25.03.21r. i trwa 45 minut. Uczestnicy wraz z 

organizatorami spotykaj  si  na platformie MS Teams o godzinie 15:15.  
4. Praca powinna by  wykonana samodzielnie przez jednego autora.  
5. Prace nie powinny zawiera adnych gotowych elementów cudzego 

autorstwa, (zeskanowane ilustracje, wklejone zdj cia itp.) 
6. Wszystkie  elementy  kartki  musz  by  wykonane  tylko  w programie  MS 

Paint. 
7. Rozmiar kartki: 1200x800 pikseli. 
8. Prac  nale y zapisa  w jednym z dwóch formatów jpg lub png. 
9. Na kartce powinny znajdowa  si yczenia wielkanocne, np. „Weso ego 

Alleluja” 
10. Pliki nale y nazwa  wed ug nast puj cego wzoru: 

 
sp_imi _nazwisko.jpg 

 
11. Ka dy uczestnik mo e zg osi  do konkursu jedn  prac . 
12. Prace nale y przes  na adres annsommer112@gmail.com nie pó niej 

ni  20 minut po zako czeniu konkursu; W tytule wiadomo ci: „Kartka 
wi teczna”; W tre ci wiadomo ci: imi  i nazwisko uczestnika oraz 

klas . 
UWAGA: Dozwolone jest elektroniczne przes anie prac jako za czniki 
poprzez platform  MS Teams -> do p. Anny Kwiatkowskiej 
 

IV. Zasady oceniania 
13. Oceny prac dokonuj  organizatorzy konkursu. 
14. Komisja konkursowa b dzie zwraca  uwag  przede wszystkim na: 

 Stopie  trudno ci wykonania, 
 Samodzielno  wykonania kartki; 
 Staranno  wykonania; 
 Tematyk  i pomys owo ; 
 Poprawno  przes ania pliku. 

15. Wyniki zostan  og oszone 31.03.21r. na stronie internetowej szko y. 
16. Osoby nagrodzone zostan  powiadomione przez dziennik elektroniczny o 

zaj tych miejscach i sposobie przekazania nagród 07.04.21r.  
17. Organizator nie zwraca nades anych prac, po up ywie miesi ca, wszystkie 

prace ulegn  zniszczeniu.  
18. Nades anie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgod  na publikacj  

danych osobowych oraz prezentacj  pracy na stronie internetowej 
organizatora. 
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…………………………. 
Podpis Rodzica/Opiekuna 

 


