
Konkurs 

„Magiczne Święta Bożego Narodzenia”. 

 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie informatycznym 

na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową „Magiczne Święta Bożego Narodzenia”    

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III oraz IV – VII szkoły podstawowej. 

 

Regulamin: 

I. Organizatorzy: 

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, ul. Aleksandra Bałasza 1, 

22 - 130 Siedliszcze. 

Osoba odpowiedzialna – Aneta Dudek 

 

II. Cele konkursu: 

 motywowanie uczniów do nauki informatyki; 

 rozwijanie zainteresowań grafiką komputerową; 

 kultywowanie zwyczaju przygotowywania i wysyłania kartek okolicznościowych; 

 doskonalenie umiejętności wykorzystania edytora grafiki do tworzenia prac 

użytecznych; 

 stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności graficznych 

poza terenem swojej szkoły. 

 

III. Warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej w Siedliszczu. 

2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i IV – VII. 

3. Uczeń samodzielnie przygotowuje jedną kartkę bożonarodzeniową, wykorzystując 

narzędzia programu Paint.  

4. Rozmiar kartki: 800:600 pikseli. 

5. Wszystkie elementy kartki muszą być wykonane w programie Paint. 

6. Elementy graficzne znajdujące się na kartce nie mogą być kopiowane z innych źródeł. 

7. Kartki należy zapisać w dwóch formatach: jpg oraz png. 

8. Prace należy nadsyłać na adres anetad2009@gmail.com do 15 grudnia 2022 r.. W tytule 

wiadomości należy wpisać: „Konkurs – kartka bożonarodzeniowa”, w treści listu zaś 

imię i nazwisko oraz klasę ucznia. 

 

IV. Zasady oceniania: 

1. Oceny prac dokonują organizatorzy konkursu. 

2. Przy ocenie pod uwagę będą brane: 

 staranność wykonania kartki; 

 wykorzystanie jak największej liczby narzędzi programu Paint; 

 samodzielność wykonania kartki; 

 pomysłowość wykonania; 

 stopień trudności wykonania. 
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3. Laureaci konkursu (I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej) otrzymają dyplomy 

oraz nagrody. 

4. Nagrodzone prace zostaną przesłane do szkół i instytucji współpracujących z zespołem 

szkół z życzeniami świątecznymi. 

 

V. Założenia organizacyjne 

1. Organizator informuje, że prace uczniów zostaną wyeksponowane na tablicy 

w szkolnym korytarzu do wglądu innych osób oraz na stronie internetowej placówki. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie 

danych osobowych uczniów (imienia, nazwiska, klasy) oraz prac na stronie 

internetowej organizatora konkursu.  

VI. Wręczenie nagród 

Nagrody zostaną wręczone w dniu 21 grudnia 2022 r. podczas apelu szkolnego. 

 

Serdecznie zapraszam do udziału 

Aneta Dudek 


