
    

 

 

 

„Przeczytaj moją ulubioną książkę” 
 
ORGANIZATOR  

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy   
62-400 Słupca, ul. Mickiewicza 24 
Tel. (63) 275 15 43 
e-mail: slupca@cdnkonin.pl 

 
CELE KONKURSU:  

 włączenie się w ogólnopolską dyskusję na temat kanonu lektur szkolnych,  
 promocja literatury i czytania, 
 zachęcenie do stosowania aktywnych form pracy z książką, 
 kształtowanie umiejętności wykorzystania programu Microsoft Office Power 

Point do stworzenia własnej prezentacji multimedialnej.  
 
JAK PRZYGOTOWAĆ PREZENTACJĘ: 

1. prezentacja powinna być wykonana w programie Microsoft Office Power Point, 
2. maksymalna ilość przygotowanych slajdów 20, 
3. prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej 

bezpośrednio w programie Microsoft Office Power Point, 
4. prace zapisane na płycie DVD/CD wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć lub 

przesłać na adres Organizatora, 
5. każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły (na 

pierwszym slajdzie prezentacji). 
 
ZASADY OGÓLNE 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
miasta Słupcy i powiatu słupeckiego. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
3. Przedmiotem oceny będą prezentacje multimedialne w programie Microsoft Office 

Power Point wykonane przez uczniów. 
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że została ona 

wykonana samodzielnie przez ucznia pod kierunkiem nauczyciela opiekuna. 
5. Kryteria oceny prac:  

 kreatywność w przedstawieniu tematu, 
 stosowanie zasad tworzenia poprawnej prezentacji (np. czytelność tekstu  

i zastosowanych elementów graficznych, właściwe wykorzystanie możliwości 
programu jak: projektowanie, przejścia, animacje, pokaz slajdów, podanie 
wykorzystanych źródeł), 

 staranność wykonania,  
 poprawność ortograficzna, stylistyczna, językowa, 
 walory edukacyjne i popularyzatorskie. 

 

REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU 

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 



6. Wyłonienie laureatów przez Komisję Konkursową – powołaną przez Organizatorów.  
 

7. Nagrody: 
 Laureaci I – III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, 
 Organizator przewiduje również wyróżnienia. 

 
8. Laureaci wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na uroczystość podsumowania 

konkursu ,,Przeczytaj moją ulubioną książkę”, podczas której odbędzie się wręczenie 
nagród. Nagrodzeni autorzy zaprezentują swoje prace osobiście.  
 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody autora na wykorzystanie 
przez organizatorów konkursu pracy do celów edukacyjno-marketingowych. 

 
10. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników 

oraz ich opiekunów wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. 
 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wcześniejszym zapoznaniem się  
z Regulaminem konkursu i jego akceptacją.  
 

 
WAŻNE TERMINY: 

 złożenie prac do 10 kwietnia 2015 r., 
 prace Komisji Konkursowej 13-15 kwietnia 20015 r., 
 poinformowanie szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach, którzy 

zaprezentują swoje prace w czasie uroczystości podsumowania konkursu  
do 17 kwietnia 2015 r. 

 
 


