
Regulamin 
szkolnego konkursu regionalnego  

„Gliwice moje miasto” 
 

 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII Szkoły Społecznej w Gliwicach. 
 
Zadania i cele konkursu: 
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji pt: „Gliwice moje miasto” 
ukazującej  najciekawsze walory przyrodnicze i kulturowe miasta Gliwice, w kontekście 
regionu śląskiego. 
Cele konkursu: 

 poszerzenie wiadomości  o Gliwicach i regionie śląskim, 
 rozbudzenie przynależności do  najbliższego środowiska oraz swojego regionu, 
 kształtowanie postaw szacunku i odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę, 
 rozbudzanie zainteresowań regionem śląskim oraz  jego walorami przyrodniczymi  

i kulturowymi, 
 kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 
 pobudzanie uczniów do kreatywnego i twórczego myślenia, 
 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 
 wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. 

 
Przebieg konkursu: 
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet 
programu Microsoft Office i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio 
w w/w programie z rozszerzeniem *.ppt lub *.pptx). 
Jeżeli w prezentacji zawarte będą filmy lub dźwięki należy je wstawić do folderu wraz  
z prezentacją. 
Jako nazwę folderu, pliku z prezentacją, należy wpisać swoje nazwisko i imię oraz klasę. 
Prace muszą być wykonywane indywidualnie. 
W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach  
źródłowych: bibliografia na ostatnim slajdzie prezentacji oraz o autorze pracy na pierwszym 
slajdzie. 
Praca musi zawierać od 10 do 15 slajdów. 
Pracę należy przesłać drogą internetową na adres e- mailowy gzarychta@1spoleczna.pl  
 
Ocena prac: 
Prace konkursowe będą oceniane pod względem: 

 pomysłowego i przyciągającego sposobu przedstawienia wiadomości dotyczących 
tematu pracy, 

 oryginalnego ujęcia tematu i ciekawymi przemyśleniami, 
 dbałości o poprawność językową tekstów znajdujących się na slajdach konkursowych 

oraz o język zrozumiały dla jak najszerszego grona osób, mający walory edukacyjne  
i popularyzacyjne, 

 estetyki pracy - ilustracje, animacje, kolorystyka, przejrzystość, 
 stopnia trudności użytych technik, animacji, 
 przejrzystości. 



Wyniki konkursu: 
Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a najlepsze prace 
zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej. 
 
 
Koordynator konkursu: 
mgr Grażyna Zarychta 
  


