
                                                                

Regulamin Konkursu na prezentację multimedialną  

pt. „Jan Paweł II zawsze obecny w moim życiu” 

 

1. Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie 

Łaszewo 36 

09-135 Siemiątkowo 

 

2. O patronat nad konkursem poproszono: 

- Mazowieckiego Kuratora Oświaty,                                                            

- Księdza Biskupa Diecezji Płockiej Piotra Liberę, 

- Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 

- Wójta Gminy Siemiątkowo, 

- Księdza Proboszcza Parafii Św. Katarzyny w Gradzanowie. 

 

3. Cele: 
- rozwijanie postaw patriotycznych, religijnych, społecznych, 

kulturowych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy 

o jednym z największych Polaków w naszej historii - Papieżu Janie 

Pawle II,        

- autorefleksja nad wartościami, które są w naszym życiu 

najważniejsze, 

- poznawanie życia, nauk oraz interpretacji  nauczania Jana Pawła II,  

- zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym, 

- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią   

informacyjną, 

- kształtowanie umiejętności selekcji informacji, 

- wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, 

- doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą, autoprezentacja, 

- promocja, kreowanie pozytywnego wizerunku gminy Siemiątkowo 

poprzez kulturę, 

- integracja społeczności lokalnych i regionalnych. 

 

4. Uczestnictwo: 
Prawo udziału w konkursie mają uczniowie klas IV – VIII szkół  

podstawowych z województwa mazowieckiego. Każda szkoła może 

wytypować tylko jedną pracę i przesłać na adres naszej placówki.  

 

5. Sposób przeprowadzenia konkursu: 
- uczniowie szkół podstawowych przygotowują prezentację multimedialną 

o Janie Pawle II w programie (Pakiet Microsoft Office), 

- praca musi być wykonana przez jednego ucznia, 

- prezentacja powinna zawierać od  15 do 20 slajdów, 

- w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych 

materiałach źródłowych, 

- w prezentacji należy umieścić nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko ucznia 

wykonującego pracę oraz imię i nazwisko opiekuna (opiekunem może być 

rodzic lub nauczyciel), 

- pracę należy zapisać w formie prezentacji przenośnej, 

- prace wraz z kartą zgłoszeniową oraz pozostałymi dokumentami (pkt. 8) 

należy przesłać pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej do Szkoły 

Podstawowej w Łaszewie do dnia  23 kwietnia 2021 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie 

Łaszewo 36 

09-135 Siemiątkowo 

e-mail: splaszewo@poczta.onet.pl 

z dopiskiem „Jan Paweł II zawsze obecny w moim życiu” 

- w e-mailu musi być umieszczony adres i nr telefonu szkoły biorącej udział 

w konkursie. 

- prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora. 

 

I etap  
Do dnia 23 kwietnia 2021 r. zostanie wyłonionych przez niezależną 

Komisję Konkursową 5 prezentacji finałowych. Autorzy najlepszych prac 

zostaną poinformowani i zaproszeni wraz z opiekunami do II etapu konkursu 

do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

II etap 

II etap konkursu odbędzie się (jeśli pozwolą na to warunki 

epidemiologiczne)  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaszewie 

18 maja 2021 r. o godzinie 900. Autorzy wyłonionych prac zaprezentują je 

osobiście na forum przybyłych gości. W przypadku dalszego obowiązywania 

obostrzeń w szkołach związanych z COVID-19, finaliści będą zobligowani 

do nagrania filmu, na którym przedstawią przygotowaną prezentację. 

Nagranie należy dostarczyć do naszej szkoły korzystając z dwóch 

możliwości:  

- przesyłając je na nośniku elektronicznym na adres szkoły, 

- wysyłając e-mail z linkiem do filmu umieszczonego w aplikacji youtube. 



Niezależna Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca. 

Lista laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie szkoły 

splaszewo.edupage.org w dniu 18 maja 2021 r. 

 

6. Kryteria oceniania: 

I ETAP 
- zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu, 

- poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji   

informacji, 

- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, 

- adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do 

przedstawianych treści, 

- innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu, 

- ogólne wrażenie estetyczne. 

II ETAP 
- dobre przygotowanie się do wystąpienia,  

- odpowiednia postawa podczas prezentacji, 

- odpowiedni sposób mówienia, 

- logiczność wypowiedzi, 

- treść przekazywanych informacji. 

 

7. Nagrody: 

Laureaci I – III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe (tablet, sprzęt 

sportowy lub elektroniczny) . 

Pozostali finaliści otrzymają drobne upominki. Organizator 

przewiduje również wyróżnienia, a także dyplomy i nagrody dla 

opiekunów. 

 

8. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest 

podpisanie przez rodziców/ opiekunów dziecka i dołączenie do 

zgłaszanej pracy następujących dokumentów: 

- karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) 

- zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna 

( załącznik nr 2) 

- informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania  

(załącznik nr 3) 

 

9. Informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu 23 67 96 098 lub pod adresem e-mail: 

splaszewo@poczta.onet.pl 

 

10. Postanowienia końcowe: 
Nagrodzeni uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny- 

organizatorzy zapewniają poczęstunek. W przypadku występowania 

obostrzeń nagrody zostaną rozesłane pocztą. 

 

 „Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia 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”. 

Niniejsze przedsięwzięcie odbędzie się z uwzględnieniem 

obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Organizatorzy: 

Karol Jarosław Rakowski- 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaszewie, 

Ksiądz Proboszcz Parafii św. Katarzyny w Gradzanowie- Lech 

Piórkowski 

 

Łaszewo, 10.03.2021 r. 

 

 

          

     
 

 

                 

           

 


