
 

 
 

OWIATOWY KONKURS 
GRAFIKI 
KOMPUTEROWEJ  

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

 I  ORGANIZATOR KONKURSU:  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  

  
II  CELE KONKURSU:  

l) 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.  
 
III  CHARAKTER KONKURSU:  

l) Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych powiatu polkowickiego.  

2) Konkurs odbywać się będzie w czterech kategoriach:  
a) dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III,  
b) dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI,  

c) dla uczniów szkół podstawowych klasy VII i gimnazjum klasy II i III 
  

IV  WARUNEK UCZESTNICTWA:  
Formularz zgłoszeniowy wypełniony, opatrzony pieczęcią szkoły i podpisem 
dyrektora wraz z protokołem etapu szkolnego należy przesłać do  

6 kwietnia 2018r. na adres:  
 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doradztwa Metodycznego  
ul. Targowa 1 59-101 Polkowice 

z dopiskiem XIV KONKURS "GRAFIKA KOMPUTEROWA" 

 
V  ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  

1) nagrody książkowe dla zwycięzców,  
2) dyplomy za udział w konkursie.  
 

VI  PRZEBIEG KONKURSU:  
1) Nadesłanie zgłoszeń do dnia do 6 kwietnia 2018r.   

2) Organizacja etapów szkolnych do końca marca 2018r. 
3) Zgłoszenie laureatów etapu szkolnego (nie więcej niż 10 prac uczniów  

z danej szkoły) do etapu powiatowego konkursu oraz przesłanie 

sprawozdania z etapu szkolnego do 6 kwietnia 2018r. (koniecznie, jako 

XIV P 



dokument word) na adres pocztowy organizatora lub na e-mail 

a.ciupka@sp3.polkowice.pl (wg wzoru).   
4) Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej –  

nastąpi do końca kwietnia 2018r. Nauczyciele zainteresowani pracą w 
Powiatowej Komisji Konkursowej proszeni są o dokonanie adnotacji na 
karcie zgłoszenia laureatów. 

  
VII  PRACE KONKURSOWE  
Tematyka tegorocznych prac konkursowych:  

 

KATEGORIA TEMAT PRACY SPOSÓB WYKONANIA  

Szkoły 

podstawowe 
klasy I - III 

„Polska – moja 
ojczyzna” - 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 

Szkoły 

podstawowe 
klasy IV - VI 

„Orzeł biały – nasza 
duma” – plakat  
z okazji 100 lat 

niepodległości Polski 

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 

Szkoły 
podstawowe  

klasy VII  

 i Gimnazja 
klasy II-III  

 

„Barwy 
niepodległości” – 

logo jubileuszu 100 
lat niepodległości 

Polski  

- 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  

 

VIII DODATKOWE INFORMACJE:  
1) Na etapie szkolnym konkursu za legalność użytkowanego 

oprogramowania komputerowego odpowiada nauczyciel koordynujący.  

2) Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów. 
3) Ocenie podlega praca konkursowa nadesłana w formie zapisu 

elektronicznego na płycie na adres:  
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – 

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego 

ul. Targowa 1 59-101 Polkowice  
(z dopiskiem XIV POWIATOWY KONKURS "GRAFIKA KOMPUTEROWA'') 

 

 IX  KRYTERIA OCENY:  

1) Umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej.  
2) Walory artystyczne.  
3) Oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.   

mailto:a.ciupka@sp3.polkowice.pl


 
XIV POWIATOWY KONKURS GRAFIKI 

KOMPUTEROWEJ 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
 

 

 
NAZWA I ADRES SZKOŁY 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA KOORDYNATORA 

SZKOLNEGO ETAPU 
 
 

 

 

 

ADRES e-mail SZKOŁY 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA SZKOŁY 

 

 
PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

XIV POWIATOWY KONKURS GRAFIKI 

KOMPUTEROWEJ 
 
 

SPRAWOZDANIE Z ETAPU SZKOLNEGO 
 
 

 

LP  

Imię i nazwisko    
 
 

Klasa 
Nazwisko nauczyciela 

 koordynatora 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Data etapu 

szkolnego 
konkursu: 

 
Ilość Uczniów zainteresowanych 

konkursem na etapie szkolnym 
 

 

Informacja dotycząca chęci zaangażowania się w pracę PKK* 

TAK – chcę wziąć udział  
w pracach PKK 

 Imię i nazwisko nauczyciela: 

………………………………………………………. 

Telefon/email do kontaktu: 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

NIE – nie chcę wziąć udział  
w pracach PKK 

 

*proszę właściwe pole zaznaczyć 

 

Sprawozdanie opracował/-ła:……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


