
 

                                                              

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 

Szkoła Podstawowa Nr 5 

44 - 122 Gliwice ul. Żwirki i Wigury 85 

tel.: (0-32) 232-20-56, fax: (0-32) 40 -11-950 

e-mail: sekretariat@zsp3.gliwice.eu  

 

 

REGULAMIN IX MIEJSKIEGO MULTIMEDIALNEGO KONKURSU 

„ROK 2019 ROKIEM STANISŁAWA MONIUSZKI” 

dla uczniów klas IV-VI 

Sejm zdecydował o ustanowieniu 2019 r. Rokiem Stanisława Moniuszki. W tym roku przypada 200 

rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, 

twórcy polskiej opery narodowej.  

I. CELE OGÓLNE:  

 Zapoznanie uczniów z życiem Stanisława Moniuszki 

 Poszerzenie wiedzy historycznej na jego temat i czasów, w których żył 

 Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu  

 Kształtowanie umiejętności dokonywania selekcji informacji 

 Pobudzanie wyobraźni uczniów 

 Doskonalenie umiejętności pracy na komputerze z wykorzystaniem multimediów 

 Kształtowanie zdrowej rywalizacji.  

II. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH  

A. OD STRONY MERYTORYCZNEJ.  

 oryginalne opracowanie tematu,  

 spójność, poprawność, przejrzystość merytoryczna,  

 poprawność pisowni,  

 pomysłowość, 

 podanie materiałów źródłowych wykorzystanych informacji.  

 

B. OD STRONY TECHNICZNEJ.  
 czytelność,  

 estetyka pracy – ilustracje, animacje, kolorystyka, dźwięk, film 

 umiejętność wykorzystania możliwości programów komputerowych i poprawność stosowanych 

technik informatycznych,  

 

III.  PRZEBIEG KONKURSU.  

 Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie 

Microsoft Office PowerPoint. 

 Prace powinny mieć postać prezentacji multimedialnej złożonej z 15-23 slajdów. 

 Do konkursu dopuszczone są tylko prace indywidualne. 

 Każda szkoła może przesłać maksymalnie 4 prace. 

 Praca powinna być opisana na pierwszym slajdzie: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i nr 

szkoły, e-mail szkoły, imię i nazwisko opiekuna. 

 Ostatni slajd bibliografia 
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 Nadesłanie pracy oznacza zgodę na publiczną prezentację pracy oraz na przetwarzanie danych 

osobowych na cele konkursu.  

 Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.  

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo archiwizowania prac w bibliotece multimedialnej 

ZSP3 w Gliwicach i ew. wykorzystanie ich na potrzeby dydaktyczne tej placówki.  

 Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, wyróżnienia, podziękowania 

dla opiekunów. 

 Prace przyjmowane są do 08 marca 2019r. w sekretariacie ZSP nr 3 w Gliwicach oraz drogą 

mailową: szkolapod5@wp.pl w tytule proszę podać Konkurs Stanisław Moniuszko SP nr ….   

 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie oświadczenia 1 i 2 oraz dostarczenie 

go wraz z pracą do sekretariatu ZSP 3 w Gliwicach lub przesłanie go (może być zdjęcie) mailem, 

faxem. 

 O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mail do końca marca  

2019 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Organizatorką konkursu jest 

mgr Izabela Krzecińska  
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OŚWIADCZENIE 1 

 

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs „Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki” organizowany przez Zespół Szkolno–

Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, została wykonana samodzielnie przez: 

 

................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w IX Miejskim Konkursie Multimedialnym pt. „Rok 2019 Rokiem Stanisława 

Moniuszki” organizowanego przez Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, a także oświadczam, że zapoznałem(am) się 

z regulaminem konkursu. 

 

Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz prawami osób trzecich ani nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

...…............../............................................................................ 
           (data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

 

OŚWIADCZENIE 2 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Rok 2019 

Rokiem Stanisława Moniuszki” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z poźn. zm.). 

Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach Organizatora, na stronach 

internetowych i mediach. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych Konkursu jest: Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. 

2. Dane będą przetwarzane dla realizacji Konkursu. Nie przewiduje się przekazywania danych. 

 

...…............../............................................................................ 
           (data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 
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Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w IX Miejskim Konkursie Multimedialnym pt. „Rok 2019 Rokiem Stanisława 

Moniuszki” organizowanego przez Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, a także oświadczam, że zapoznałem(am) się 
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OŚWIADCZENIE 2 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Rok 2019 

Rokiem Stanisława Moniuszki” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
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Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach Organizatora, na stronach 
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Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych Konkursu jest: Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. 

2. Dane będą przetwarzane dla realizacji Konkursu. Nie przewiduje się przekazywania danych. 
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