
Konkurs informatyczno-graficzny „Zimowy pejzaż" 

dla klas czwartych SP7 w Poznaniu 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel informatyki - Andrzej Gągało. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu. 

3. Zadaniem ucznia jest stworzyć „Zimowy pejzaż" w programie graficznym Paint. 

4. Tematem pejzażu może być wszystko to, co wiąże się z zimą, zimowymi świętami, Nowym Rokiem 

i zimowymi feriami - zabawy na śniegu, jazda na nartach, zaprzęg reniferów, domowe zacisze 

z choinką i kominkiem itp. 

5. Założenia projektu: 

• obraz powinien mieć rozmiar kartki A4 w układzie poziomym; 

• do jego stworzenia należy użyć wyłącznie programu graficznego Paint (nie Paint 3D); 

• obrazek musi w całości zostać wykonany tylko z wykorzystaniem narzędzi dostępnych we 

wskazanym programie; 

• prace powinny być oryginalne i wykonane samodzielnie przez uczniów; 

• nie wolno wykorzystywać w projekcie żadnych gotowych grafik np. znalezionych w Internecie 

- takie prace będą dyskwalifikowane; 

• na pracy nie powinny znajdować się podpisy uczniów - jedyną formą oznaczenia pracy jest 

nazwa pliku, zawierająca imię i nazwisko ucznia oraz klasę, np.: Jan Nowak 5a; 

• prace są przyjmowane tylko w formie elektronicznej jako załącznik do wiadomości wysłanej 

z kont e-mail uczniów na adres: info@mojasiodemka.pl o temacie „Zimowy pejzaż”; 

• termin przesyłania prac: do 11 grudnia 2021 roku do 23:59 (piątek) - prace dostarczone po 

tym terminie lub na inny adres e-mail nie będą brane pod uwagę. 

6. Organizacja konkursu – terminy: 

• etap 1: zbieranie prac konkursowych - do 11 grudnia 2021 roku do godz. 23:59; 

• etap 2: zależny od ilości przesłanych prac - jeśli będzie ich więcej niż 20, zostanie 

przeprowadzona preselekcja - głosowanie wybranych nauczycieli, które wyłoni finałowych 

20 prac – nauczyciele nie będą znali autorów prac - od 12 do 14 grudnia; 

• etap 3: głosowanie na prace zakwalifikowane do finału - do głosowania zostaną zaproszeni: 

uczniowie klas czwartych oraz wychowawcy – od 15 do 19 grudnia za pośrednictwem 

formularza udostępnionego przez konta uczniowskie @mojasiodemka.pl; 

Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej (formularz), a wszystkie prace będą 

przedstawione anonimowo - bez nazwisk i klas autorów. 

mailto:info@mojasiodemka.pl


7. Rozstrzygnięcie i nagrody: 

• konkurs zostanie rozstrzygnięty 20 grudnia 2021 roku, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej szkoły. 

• nagrodami dla autorów trzech najlepszych prac będą dyplomy i pamięci przenośne USB 

(pendrivy) ufundowane przez Panią Dyrektor i Radę Rodziców. 

8. W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie mają zastosowanie inne przepisy 

wewnątrzszkolne; 

9. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie w celach 

związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych na ich 

publikację na stronie szkoły i w holu w widocznym miejscu z podaniem imienia, nazwiska i klasy 

autorów tych prac. Prace wydrukowane nie są zwracane. 

 

 

 

 

 


