
III Wojewódzki Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pod hasłem:  
 „Pieśni i piosenki towarzyszące pielgrzymkom Jana Pawła II”. 

Honorowy patronat: Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w 
Rejowcu Fabrycznym.  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VII szkół podstawowych oraz II - 
III gimnazjum. 

3. Prace będą oceniane oddzielnie w kategorii szkoły podstawowej, gimnazjum. 
Cele konkursu: 

1. Popularyzacja wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II. 
2. Rozbudzanie zainteresowania wśród uczniów osobą wybitnego Polaka. 
3. Rozwijanie zainteresowań związanych z wykorzystaniem technologii 

informatycznych. 
4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się programem do tworzenia 

prezentacji multimedialnych PowerPoint. 

Regulamin konkursu: 
1. Skierowany jest do uczniów klas IV -VII szkół podstawowych oraz I – III 

gimnazjum. 
2. Uczniowie przygotowują prezentację samodzielnie.  
3. Wymagane jest uwzględnienie w prezentacji informacji dotyczących pieśni i 

piosenek towarzyszących pielgrzymkom Jana Pawła II.  
4. Prace na płytach CD lub DVD należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście 

do biblioteki Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym do dnia 
04.06.2018r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu 
Fabrycznym, 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 18, z dopiskiem – 
konkurs „Pieśni i piosenki towarzyszące pielgrzymkom Jana Pawła II do 
Polski”. 

5. Prace będą oceniane w kategorii szkoła podstawowa (miejsce I – III) oraz 
gimnazjum (miejsce I – III). 

6. Za pierwsze trzy miejsca w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum 
zostaną przyznane nagrody. 

Kryteria oceny: 
1. Uwzględnienie w treści prezentacji tematyki zgodnej z tematyką konkursu. 
2. Właściwy dobór informacji.  
3.  Prawidłowe rozmieszczenie materiałów informacyjnych na poszczególnych 

slajdach. 
4. Estetyka pracy. 
5. Zastosowanie animacji, dobór tła i efektów dźwiękowych. 
6. Umiejętność doboru rodzaju slajdu do prezentowanej tematyki. 
7. Ciekawe i nowatorskie zaprezentowanie tematu. 

Uwagi:  
− Konkurs zostanie rozstrzygnięty 7.06.2018 r., a wyniki ogłoszone na stronie 

internetowej szkoły podstawowej: www.zszs.rejowiec.pl  i gimnazjum: 
www.zszs.rejowiec.pl/gimnazjum. 

− Organizator zapewnia dyplomy uczestnictwa i nagrody rzeczowe dla 
laureatów. Zostaną one wysłane pocztą. 

− Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: 
p. Jolanta Labiszak, tel. 661917834 

http://www.zszs.rejowiec.pl
http://www.zszs.rejowiec.pl/gimnazjum

