
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ 

MULTIMEDIALNĄ 

I. Informacje ogólne 

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych  

i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie 

II. Cele konkursu 

 

 popularyzacja wiedzy na temat  depresji, jej przyczynach i możliwych 

konsekwencjach,  

 zwrócenie uwagi uczniów na problemy osób chorujących na depresję, 

 dążenie do zmiany nastawień społecznych wobec osób dotkniętych 

depresją, 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 

 kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,  

 wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji  

z poszanowaniem praw autorskich,  

 

III. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej 

na temat: „Depresja - choroba duszy i ciała” 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali 

się z regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia. 

2. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach  

2-osobowych. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich na 

stronie internetowej szkoły. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 

konkursu. 

 

V. Forma pracy konkursowej 

1. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie 

PowerPoint  lub w podobnym . 



2. Jako nazwę pliku  należy wpisać swoje nazwisko,  imię i klasę.  

3. Prezentacja multimedialna powinna zawierać nie mniej niż 15 slajdów  

i nie więcej niż 25.  

4. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych 

materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.  

5. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie 

same.  

 

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 

Prace należy dostarczać na nośniku elektronicznym  do nauczycieli 

organizujących konkurs:   P. Moniki Sapiaszko i Marzeny Nowosad  

od 4 kwietnia do 7 kwietnia 2017r. 

VII. Kryteria oceny prac konkursowych 

 

1. Zgodność treści prezentacji z tematem konkursu. 

2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji. 

3. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

4. Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu. 

5. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych 

treści. 

6. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. 

7. Ogólne wrażenie estetyczne. 

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

Wynik konkursu  wraz z najlepszymi pracami zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły w zakładce DZIAŁANIA PROZDROWOTNE  

i na szkolnym  Facebooku. 

 

 

 Organizartorzy: 

Monika Sapiaszko 

    Marzena Nowosad 


