
Regulamin konkursu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 

 

1. Organizator:  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie 

2. Uczestnicy:  

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Janowszczyźnie, 

3. Cele konkursu:  

 uwrażliwienie uczniów na zagrożenia płynące z Internetu, 

 propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Sieci wśród dzieci i młodzieży. 

4. Warunki uczestnictwa: 

Dla uczniów klas I-VI: 

 zadaniem uczestnika jest wykonanie plakatu na temat „Dzieci bezpieczne w Sieci”, 

 uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę konkursową, 

 praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, 

 format pracy to A3.  

Dla uczniów klas VII-VIII: 

 zadaniem uczestnika jest stworzenie memu internetowego ukazującego zagrożenie 

internetowe, 

 uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową, 

 mem powinien składać się ze zdjęcia i nawiązującego do niego komentarza 

tekstowego, 

 praca nie może zawierać treści wulgarnych oraz obraźliwych,  

 mem powinien być wykonany przy użyciu programu komputerowego, 

 mem należy zapisać w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG (w nazwie pliku 

powinno znaleźć się imię i nazwisko autora pracy), 

 praca nie może być odwzorowaniem memów znajdujących się w Internecie. 

5. Kryteria oceniania: 

 zgodność z tematem, 

 walory artystyczne, estetyczne, staranność wykonania, 

 oryginalność i pomysłowość,  

 wkład pracy i samodzielność. 



6. Termin i sposób dostarczenia prac: 

 prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 22 lutego 2022 r., 

 podpisane plakaty (imię i nazwisko autora, klasa) należy dostarczyć do p. Marty 

Zaleskiej, 

 memy należy wysłać na adres mailowy komputerowa-magia@wp.pl 

7. Nagrody: 

 prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach wiekowych, 

 autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 

 pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

8. Informacje dodatkowe: 

 tworząc prace konkursowe uczestnicy mogą zainspirować się wieloma przydatnymi 

informacjami dotyczącymi zagrożeń internetowych oraz bezpiecznego korzystania 

z Sieci na stronach: dbi.pl, sieciaki.pl, dzieckowsieci.pl, safeinternet.pl. 

 

Koordynator konkursu: Marta Zaleska 


