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I Warszawski Konkurs  
 „ Bezpieczna przygoda z Internetem” 

dla uczniów Szkół Podstawowych  
pod honorowym patronatem 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

BURMISTRZA DZIELNICY BEMOWO  

NASK 

 
 

Niniejszy konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń 
 Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 
I. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana 
Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201, 01 - 459 Warszawa, tel. (22) 664 06 99,   
(22) 664 10 98, e-mail: sp82@edu.um.warszawa.pl 

II. Cele konkursu 
• promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu w środowisku 

lokalnym; 
• popularyzacja wiedzy o internecie; 
• zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń (zarówno zagrożenia 

technologiczne, jak i zagrożenia dotyczące zachowań użytkownika np. cyberprzemoc, 
kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności online, szkodliwe treści, 
uzależnienia, media społecznościowe) wynikających z korzystania z Internetu; 

• kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz 
zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci poprzez promowanie programów 
profilaktycznych; 

• wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera; 
• rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy 

z poszanowaniem praw autorskich; 
• rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności posługiwania się technologią 

informacyjną oraz indywidualnych zdolności twórczych. 
 

III. Uczestnicy 
 
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:  
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Szkoła podstawowa - klasy I- III 
Szkoła podstawowa – klasy IV- VIII 

2. Zgłoszenia udziału kierowane są przez szkołę. 
3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu w danej kategorii od 1 do 6 prac. 
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 
 
 
 
 
 
IV. Zasady konkursu 
 

Kategoria wiekowa I-III 
 

Uczniowie klas I - III przygotowują pracę konkursową przedstawiającą plakat związany 
z  bezpieczeństwem w Internecie. 

PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA: 
 
Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), wydzieranka lub 
wykonany za pomocą  techniki komputerowej. 
 
Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. 
cliparty lub zeskanowane ilustracje. 
 
Format:  prac plastycznych: A4, A3  
Autorskie prace wykonane w dowolnym programie graficznym powinny być zapisane w jednym 
z formatów: *.gif *.png *.jpg *. Wymiary kartki: 1280 x 800 pikseli (proporcja 16:10) 
 
Plik powinien być zapisany: szkoła_klasa_imię_ nazwisko przykład: SP82_1B_Jan_Nowak 
 
Hasło: propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu. 
 

a) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.  
b) Każda praca powinna posiadać na ostatniej odwrotnej stronie czytelną informację 

według wzoru: 
• imię i nazwisko uczestnika 
• klasa 
• imię i nazwisko nauczyciela 
• adres i telefon placówki 
• e-mail placówki 

c) praca plastyczna może być przesłana również w formie czytelnego zdjęcia lub scanu 
 

 
Kategoria wiekowa IV-VIII 

 
Uczniowie klas IV – VIII przygotowują prace konkursowe w kategorii prezentacja 
multimedialna w programie PowerPoint  z  pakietu  Microsoft  Office o tematyce związanej 
z  bezpieczeństwem w Internecie. 



3 
 

 
1. Wymogi techniczne: 

a) Praca konkursowa nie może przekraczać 15 slajdów. 
b) Praca konkursowa musi być oryginalna – nie może być powieleniem lub kompilacją 

wcześniej opublikowanych materiałów. Powinna być samodzielnie opracowanym 
i  przygotowanym materiałem. 

c) W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach  
źródłowych.  

d) Czas trwania materiału – nie dłuższy niż 8 minut. 
e) Pliki należy zapisać według wzoru: szkoła_klasa_imię_nazwisko przykład: 

SP82_6B_Jan_Nowak 
 

 V. Warunki uczestnictwa 
 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie organizatorom 
oświadczenia/zgody (załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 
konkursu. Wraz z pracami nauczyciel/opiekun wysyła listę uczestników zgłoszonych do 
konkursu z danej placówki (załącznik nr 2 lub 2a).  

 
 
VI. Terminy:  
 

a) Prace należy przesłać na adres e-mailowy: bezpiecznyinternet@sp82.edu.pl lub 
pocztą na adres  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana 
Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201 do dnia 3 marca 2021 r. 

 
 
VII. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród.  

a) Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie na podstawie następujących 
kryteriów:  
•  wartość merytoryczna, 
•  oryginalny pomysł,  
•  ciekawy sposób wykonania, różnorodność zastosowanych sposobów przekazu, 
•  wartość informatyczna, 
•   zgłoszone prace nie spełniające wymagań konkursowych, zawierające błędy 
ortograficzne, językowe i merytoryczne nie będą oceniane. 

 
b) Na konkurs należy nadsyłać prace, które nie były publikowane i nagradzane w innych 

konkursach. 
c) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
d) Organizatorzy przewidują wyłonienie laureatów I, II i III miejsca oraz przyznanie 

wyróżnień. 
e) Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

 
 
VIII.  Ogłoszenie wyników konkursu.  

a) Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły SP 82.  
b) Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół.  
c) Uroczystość zakończenia konkursu będzie realizowana online w dniu 17 marca 2021 

roku. 
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d) Miejsce – kanał na youtube Scena Sp82. 
 
IX. Postanowienia końcowe i informacje dodatkowe. 

a) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://sp82.edupage.org. 
b) Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 
c) Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator. 
d) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 
e) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
f) Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować do: e-mail: 

bezpiecznyinternet@sp82.edu.pl 
g) Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 

oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 
i  sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 
terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 
 

 

Organizatorzy 

http://sp82.edupage.org/
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