
  
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pt. „Moje bezpieczeństwo w sieci - poradnik młodzieży dla młodzieży" 
  
 

§ 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Bytomiu. Konkurs realizowany jest w ramach szkolnych obchodów Dnia 
Bezpiecznego Internetu. 

§ 2.  CELE KONKURSU:  

• budzenie świadomości uczniów w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje 
postępowanie w Internecie,   

• zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Sieci,   
• uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi 

konsekwencjami, zarówno dla ofiar, jak i sprawców,  
• kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń płynących z Internetu,  
• budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na 

szerokim forum,  
• inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,   
• formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie kreatywności,  
• rozwijanie umiejętności informatycznych dotyczących pracy z aplikacjami do 

tworzenia prezentacji multimedialnych.  
 

§ 3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej 
tematyki bezpieczeństwa w Internecie w formie poradnika dla młodzieży - 
rówieśników.  

  
§ 4. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

• Prace należy wykonać indywidualnie.  
• Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie 

PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet 
LibreOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej w tych 
programach; 

• Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko. Na zakończenie prezentacji podać 
swoje imię, nazwisko i klasę;  

• W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach 
źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji).  

• Praca powinna zawierać minimum 10 slajdów. 
  



§ 5. Miejsce i termin składania prac: prace należy przesłać do pedagoga na adres 
pedagog@zsgh.net.pl. Prace przyjmowane będą do dnia 12.03.2021r. Wyniki 
ogłoszone zostaną 19.03.2021 r. 

§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych:  
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz 
oryginalność prezentowanego materiału, a także: 

1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji. 
2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 
3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 
4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, 
5. Techniczną poprawność wykonania prezentacji. 
 

§ 7. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega 
sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej Zespołu Szkół 
Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu, a także udostępniana organizatorom Dnia 
Bezpiecznego Internetu w Polsce;  

 
§ 8. Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych zdjęć dokona powołana przez 

Organizatora komisja konkursowa.  
 
§ 9. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a najlepsze 

prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.  
   
§ 10. Postanowienia końcowe: Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. 

Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego 
Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do 
późniejszego wykorzystania prac przez szkołę. 

 
 
 

 
 
 

Dodatkowych informacji udziela: 
Anna Kullman, pedagog szkolny 

 
  
 


