
Regulamin Międzyszkolnego  Konkursu Informatycznego dla uczniów klas III 

„Moje hobby - moje pasje” 

 

I. Organizatorzy konkursu: Tatiana Nowakowska i Ewa Ławicka, nauczyciele Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Gdańsku znajdującej się przy ulicy Lawendowe Wzgórze 5, 

 80-175 Gdańsk. Tel 58 733-43-00 

 II. Cele konkursu:  

• Kształtowanie postaw twórczych uczniów,  

• Rozwijanie kreatywności, zainteresowań informatycznych,  

• Rozwijanie pasji, umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz 

indywidualnych zdolności twórczych. 

III. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:  

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas III.  Warunkiem udziału jest wykonanie prezentacji  

na temat swojego hobby zgodnie z tematem konkursu „Moje zainteresowania – moje 

hobby”. Prezentacja może liczyć maksymalnie 8 stron, slajdów. Prace konkursowe muszą być 

wykonane indywidualnie. 

Uczestnicy przygotowują prezentacje, którą przesyłają na adres: 

t.nowakowska@zsp6.edu.gdansk.pl 

Prace należy dostarczyć do organizatorów elektronicznie do 30.11.2022r. Prace przysłane po 

terminie nie będą brane pod uwagę. Prace niespełniające wymagań konkursowych, 

zawierające  merytoryczne nie będą oceniane. 

 Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły.  Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie ZGODY RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ W 

KONKURSIE (załącznik nr 1), za co odpowiada szkoła uczestników konkursu (zgody pozostają 

w macierzystej placówce). Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

szkoły Organizatora do 9.12.2022r. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców będzie można 

odebrać u organizatora konkursu, po wcześniejszym umówieniu się. 

Oceny i wyboru najciekawszych prac dokona specjalnie powołana komisja konkursowa.  

IV. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród: 

• oryginalny pomysł i sposób wykonania, 

• wartość informatyczna, 

• wartość merytoryczna, 

• dopracowanie, 

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

konkursach.  

Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca. 

 

Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres mailowy: 

t.nowakowska@zsp6.edu.gdansk.pl  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
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Załącznik nr 1. 

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Moje zainteresowania – moje hobby”  

 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………… 

Klasa ………… 

Nazwa i adres szkoły……………………………..………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w 

Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym „Moje zainteresowania – moje hobby” 

organizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6  w Gdańsku. W związku z 

powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej ZSP nr 6  imienia i 

nazwiska mojego dziecka oraz uzyskanego wyniku – zajętego miejsca lub zdobytego 

wyróżnienia zgodnie z przepisami RODO. Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 


