
 

Projekt „Kompetentna i kreatywna szkoła – projekt edukacyjno – rozwojowy w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Janowszczyźnie ”  RPPD.03.01.02-20-0344/19 realizowany przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie 

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2. w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Regulamin konkursu „Widzę, słyszę, tworzę” 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Widzę, słyszę, tworzę” jest organizowany w ramach projektu „Kompetentna i 

kreatywna szkoła – projekt edukacyjno-rozwojowy w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Janowszczyźnie” 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w 

Janowszczyźnie. 

3. Celem konkursu jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem oraz zachęcenie 

uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności podczas pracy w domu z wykorzystaniem 

Internetu. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie on-line z wykorzystaniem strony szkoły: 

szkolajanowszczyzna.pl oraz poczty elektronicznej janowszczyzna.krawiel@o2.pl 

5. Czas trwania konkursu: od 01.12.2021 r. do 01.02.2021 r. 

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Janowszczyźnie. 

2. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. 

3. W konkursie oceniane będą jedynie prace i odpowiedzi indywidualnych uczestników.  

4. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie powinien mieć założonego maila, w którym 

widnieje jego imię i nazwisko (np. jan.kowalski@o2.pl), co ułatwi sprawdzanie prac. 

§ 3. Nagrody 

1. Nagrody rzeczowe: 

1. I miejsce – głośnik 

2. II miejsce – dyktafon 

3. III miejsce – pendrive 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

§ 4. Przebieg konkursu 

1. Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie 

regularnie, w każdy poniedziałek, zamieszczone będą 2 zadania konkursowe, w zakładce „Konkurs 

– Widzę, słyszę, tworzę”, które należy wykonać i przesłać do niedzieli. Po tym terminie prace nie 

zostaną ocenione.  

2. Odpowiedzi oceniane są w skali 0-3 pkt. 

0 pkt – odpowiedź całkowicie nieprawidłowa 
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1 pkt – odpowiedź niekompletna 

2 pkt – odpowiedź prawidłowa,  

3 pkt – odpowiedź prawidłowa posiadająca szczególne walory 

4. Odpowiedzi udzielane są w formie zdjęcia, krótkiego filmu, prezentacji bądź też odpowiedzi 

 pisemnej w zależności od rodzaju zadania. 

4. Uczestnicy mogą rozwiązywać wszystkie zadania lub traktować je w sposób wybiórczy. 

Pamiętać jednak należy ze zwycięzcą zostanie ten, który zgromadzi największą ilość punktów w 

ostatnim dniu trwania konkursu. 

5. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy projektowe”, folder „Widzę, słyszę, 

tworzę” dostępny będzie uaktualniany, co tydzień ranking uczestników. 

6. Odpowiedzi wysyłamy z własnej poczty e-mail opatrzonej imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

7. Wiadomości wysłane jako odpowiedzi muszą zawierać temat, w którym zamieszczamy numer 

pytania. 

8. Wysłane zdjęcia wykonanych prac muszą zawierać elementy potwierdzające autentyczność 

własnoręcznie wykonanych prac, tj. podpis na obrazku, zdjęcie autora z pracą, obecność na 

przesyłanym filmie, bądź też prezentacji. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują niniejszy regulamin. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu 

przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację przez organizatora konkursu wybranych prac bądź 

materiałów zgłoszonych do konkursu.  

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość modyfikacji regulaminu podczas 

trwania konkursu. 

5. Wszelkie nieuregulowane sprawy w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

Opracowała:  

Wicedyrektor szkoły – Monika Krawiel 

Zatwierdził: 

Dyrektor szkoły – Janusz Pawłowski 

 


