
 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

Regulamin Gminnego Konkursu - „Działajmy razem!” dla klas I-III 

 Regulamin Gminnego Konkursu na zilustrowanie historyjki w formie komiksu za pomocą 

grafiki komputerowej w programie Paint, pod tytułem „Graj, ucz się i korzystaj bezpiecznie z 

Sieci” dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Gminy Sulęczyno.  

 

1. Organizator konkursu: 

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

tel. 58 6844015 

 

2. Cele konkursu: 

 Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali 

internetowych oraz korzystania z Sieci, 

 Zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa 

online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

 Głębsze poznanie narzędzi programu Paint, 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komputerową,  

 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 indywidualne uczniów z poszczególnych klas (I-III), z dołączoną metryczką 

widoczną na pracy: klasa, szkoła, imię i nazwisko ucznia oraz  nr telefonu; 

 Praca wykonana techniką: grafika komputerowa w programie Paint. Na wszystkich 

pracach obowiązkowo powinno znajdować się logo kampanii DBI; 

 Tematyka pracy: „Graj, ucz się i korzystaj bezpiecznie z Sieci”.   

 Prace w formie elektronicznej w formacie Obraz: 

-PNG 

-JPEG 

-GIF 

lub w formie zdjęcia: 

- jpg.  

 Prace należy przesłać do organizatorów na adres mailowy Szkoły Podstawowej im. Jana 

Tryby w Węsiorach: 



szkolawesiory@wp.pl 

do dnia 17.02.2021 r. 

 

4. Uczestnicy konkursu: 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III Szkół Podstawowych z Gminy Sulęczyno.  

 

5.  Kryteria oceny prac: 
Komisja w składzie:  nauczyciel przedmiotów artystycznych, nauczyciel informatyki oraz 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej do dnia 19.02.2021 r., dokona oceny prac 

konkursowych.  

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  

- prezentacja tematu w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, oryginalne ujęcie tematu. 

- wizualna strona projektu,  

- techniczna poprawność wykonania,  

-różnorodność wybranych narzędzi oraz technik graficznych.  

 

   Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły, w szkolnych 

mediach społecznościowych, a także na tablicy informacyjnej. Laureatów konkursu 

poinformujemy także telefonicznie.  

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej i 

Facebooku Szkoły.  

Zwycięzcy otrzymają za trzy kolejne miejsca atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, które zostaną 

dostarczone do szkół macierzystych uczniów.   

 

Postanowienia końcowe: 

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r.  
poz. 922) 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 swoich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konkursu przez Organizatora konkursu DBI. Dokumentacja zostanie 

wykorzystana niekomercyjnie i wyłącznie do celów informacyjno-promocyjnych.                                        

                                                                                              Organizatorzy:  

                                                                                                Kreft Dominika  

                                                                                                Renata Gronda 

                                                                                                  

                         

Przykładowe prace: 



 

 

 


