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               REGULAMIN 

XIX POWIATOWY KONKURS  

GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

 

Cele konkursu: 

1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej, jako nowego środka wyrazu  

w twórczości artystycznej. 

2. Kształcenie wrażliwości estetycznej. 

3. Wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.  

4. Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.  

5. Integracja środowiska lokalnego.  

 

Organizator:  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa1, 59-100 Polkowice  

tel. 76 746 15 70; e-mail: podm@polkowice.edu.pl,  

Koordynator konkursu: doradca metodyczny – Adriana Ciupka, 

e-mail: a.ciupka@polkowice.edu.pl  tel.696 097 456 

 

Adresat: 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z Powiatu Polkowickiego.  

2. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:  

a) dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III,  

b) dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI,  

c) dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII. 

 

Czas trwania konkursu: 

1. Organizacja etapów szkolnych do końca lutego 2023 r. 

2. Karta zgłoszenia, lista laureatów etapu szkolnego (nie więcej niż 10 prac uczniów z danej szkoły do 

jednego etapu) do etapu powiatowego konkursu należy przesłać do 6 marca 2023 r. na adres e-mail 

a.ciupka@polkowice.edu.pl.  

3.     Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej – nastąpi do 31 marca 2023 r. 

 

Jury: 

Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa w składzie:  

1. Członkowie: Opiekunowie uczniów zgłoszonych do konkursu. 

2. Przewodnicząca: Adriana Ciupka – doradca metodyczny. 

3. Nauczyciele zainteresowani pracą w Powiatowej Komisji Konkursowej proszeni są o dokonanie 

adnotacji na karcie zgłoszenia uczestników. 
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Tematyka prac konkursowych: 

 

KATEGORIA TEMAT PRACY SPOSÓB WYKONANIA 

Szkoły podstawowe 

klasy I - III 

 

„Zima moich marzeń” – ilustracja 

edytor graficzny Paint 

format nie mniejszy niż 800x600 pikseli  

– zapis elektroniczny w pliku o nazwie: 

 imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły 

np.: Jan_Kowalski_SP1_Polkowice  

praca powinna być wykonana samodzielnie tylko z wykorzystaniem 

możliwości jakie daje Paint (bez Panit 3D) 

 

Szkoły podstawowe 

klasy IV - VI 

„Bezpieczne zimowe zabawy na świeżym  

powietrzu” – ilustracja  

dowolny edytor graficzny 

format nie mniejszy niż 800x600 pikseli  

– zapis elektroniczny w pliku o nazwie: 

 imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły 

np.: Jan_Kowalski_SP1_Polkowice 

praca powinna być wykonana samodzielnie tylko z wykorzystaniem 

możliwości jakie daje wybrany edytor graficzny  

Szkoły podstawowe  

klasy VII-VIII 

 

„Bezpieczna zima w mieście” 

– projekt ulotki 

dowolny program służący do tworzenia grafiki 

bitmapowej zapis elektroniczny  
w postaci pliku JPG o nazwie: 

imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły 

np.: Jan_Kowalski_Gimnazjum_Chocianów 

praca powinna być wykonana samodzielnie,  

tzn. bez wykorzystania dodatkowych materiałów elektronicznych 

 

Laureaci /nagrody:  

W każdej kategorii wiekowej jury wyłoni: I, II i III  miejsce. Uczniowie Ci nagrodzeni zostaną dyplomami i nagrodami 

rzeczowymi, które zostaną wręczone podczas XX Gali Laureatów Konkursów Powiatowych. 

 

Uwagi końcowe:  

1. Na etapie szkolnym konkursu za legalność użytkowanego oprogramowania komputerowego  

odpowiada nauczyciel koordynujący.  

2. Kryteria oceny: umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej, walory 

artystyczne, oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu. 

3. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów. 

4. Dopuszcza się udział uczniów młodszych w kategoriach przeznaczonych dla starszych 

uczestników. 

5. Decyzje jury są ostateczne. 

6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

7. Do regulaminu obowiązują załączniki: 
‒ załącznik nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

‒ załącznik nr 2- OŚWIADCZENIE Zgoda rodziców/opiekunów prawnych/lub pełnoletniego ucznia  

‒ załącznik nr 3 - PROTOKÓŁ JURY Z ELIMINACJI SZKOLNYCH  

‒ załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

Regulamin z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.polkowice.edu.pl 
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