
 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: 

 „Działajmy razem!”- Gminny konkurs dla klas „0”-III 

 Regulamin gminnego konkursu na przygotowanie pracy plastycznej przez każdą grupę 

klasową na temat bezpiecznego korzystania z sieci oraz zagrożeń z niej płynących, a także 

inicjatywa dla nauczyciela wychowawcy na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych otwartych w 

swojej grupie/klasie na temat DBI - inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, w oparciu o materiały otrzymane od 

organizatora konkursu. Zaznajomienie uczniów, rodziców i nauczycieli z problematyką 

bezpieczeństwa online poprzez organizację zajęć otwartych dla klas "0" i I-III.  

 

1. Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa im. Jan Tryby z siedzibą przy ul. Kartuskiej 1, Węsiory 83-320 Sulęczyno, 

tel. 586844015 

 

2. Cele konkursu: 

• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali 

internetowych, korzystania z sieci, 

• Zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa 

online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, 

oprogramowaniem graficznym, 

• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 

• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich.  

• Rozbudzanie w uczniach chęci do podejmowania działań plastycznych i technicznych, 

• Doskonalenie sprawności manualnej, przejawianie aktywności i inicjatywy twórczej. 

 

3. Warunki konkursu 

• prace grupowe z poszczególnych klas, z dołączoną metryczką: klasa, 

przedszkole/szkoła, imię i nazwisko wychowawcy oraz  nr telefonu; 

• plakat wykonany techniką dowolną- format A1;                   

• na wszystkich pracach obowiązkowo powinno znajdować się logo kampanii DBI; 

• tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Działamy razem w sieci” 



• Placówki zainteresowane konkursem prosimy o kontakt telefoniczny do dnia 

28.01.2019 r. w celu potwierdzenia udziału w projekcie. Organizatorzy: P. Dominika 

Kreft 691096674, P. Monika Wolska 886774226, P. Renata Gronda 608673162 . 

• Placówki, które wyrażą chęć udziału w konkursie będą miały możliwość skorzystania z 

materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatorów oraz udostępnionych 

w Sieci (prezentacja, filmiki, odnośniki do stron internetowych itp.), potrzebne do 

zorganizowania zajęć otwartych w placówce. Zainteresowanych materiałami prosimy o 

kontakt telefoniczny do dnia 30.01.2019 r.. 

• Prace plastyczne należy składać lub przesłać do organizatorów na adres Szkoła 

Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach ul. Kartuska 1, 83-320 Sulęczyno oraz kilka 

zdjęć bądź krótki filmik z przeprowadzonych zajęć otwartych na adres e-mail 

szkolawesiory@wp.pl, domi.kreft@wp.pl (pliki graficzne w formacie JPG, png , 

dokumentacja filmowa w postaci linku do filmu zamieszczonego na stronie 

internetowej uczestnika konkursu lub w serwisie umożliwiającym publiczne 

udostępnianie filmów np. YouTube ) do dnia  08. 02. 2019 r.  

 

4. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Gminy Sulęczyno, a 

dokładnie uczniów klas I-III oraz dzieci 6 letnich klas ”0”.  

Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach:  

- klasy „0-1 

- klasy II-III 

 

5.  Kryteria oceny prac 

Komisja w składzie:  nauczyciel przedmiotów artystycznych, nauczyciele edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej do dnia 12.02.2019 r. dokona oceny prac konkursowych. Pod 

uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, 

charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona 

projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu 

zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze 

prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i Facebooku 

szkoły. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w 

Szkole Podstawowej w Węsiorach dnia  28 lutego 2019 r. o godz. 13.15. 

6.  Postanowienia końcowe: 

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik 

akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą 

dostępne na stronie internetowej i Facebooku szkoły. Osoby nadsyłające prace w ramach 

konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych 

osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu oraz na wykorzystanie przesłanej dokumentacji 

wizualnej (zdjęć i filmów) przez organizatora konkursu DBI. Dokumentacja zostanie 

wykorzystana niekomercyjnie i wyłącznie do celów informacyjno-promocyjnych. 

                                        

                                                                                              Organizatorzy:  

                                                                                                Kreft Dominika  

                                                                                                Wolska Monika  

                                                                                               Gronda Renata 
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