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1.	 Wstęp
Konkurs	informatyczny	skierowany	jest	dla	uczniów	klas	I,	II,	III	oraz	IV	szkół	ponadgimnazjalnych	
w	województwie	wielkopolskim	-	korzystających	z	bezpłatnego	programu	SCHOOL	SCREEN,	
który	przedstawia	kampanie	społeczne,	oferty	szkół	wyższych	i	olimpiad	wiedzy.

2.	 Cele (korzyści opisane na str. 3 -> NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE)
•	 	 Rozwijanie	wiedzy	informatycznej	wśród	młodzieży	szkolnej.
•	 	 Promowanie	kampanii	społecznych	przez	uczniów	wśród	uczniów.
•	 	 Wykorzystanie	programów	komputerowych	do	kształtowania	uwagi	i	spostrzegawczości.
•	 	 Stworzenie	uczniom	możliwości	sprawdzenia	własnej	wiedzy	i	umiejętności.
•	 	 Rozwijanie	aktywności	poznawczej	i	twórczej	młodzieży.
•	  Wyzwolenie ducha rywalizacji. 

3. Struktura konkursu
Etap I - szkolny
Do	pierwszego	etapu	przystępują	wszyscy	chętni	uczniowie	klas	I-	IV.	
Etap	I	ma	na	celu	wyłonienie	reprezentantów	do	drugiego	międzyszkolnego	etapu	konkursu.
Uczestnicy	zgłaszają	prace	do	szkolnego	opiekuna	konkursu.

Etap II - międzyszkolny
Do	drugiego	etapu	przechodzą	uczniowie	z	poszczególnych	szkół	
z	największą	liczbą	punktów	uzyskanych	na	etapie	szkolnym.
Maksymalna	liczba	reprezentantów,	którzy	przechodzą	do	drugiego	etapu	to	jedna osoba. 
Zgłoszenie	uczestnictwa	w	II	etapie	konkursu	następuje	poprzez	wysłanie	mailem		karty	zgłoszeniowej	na	adres	
mailowy: koordynator.wlkp@schoolscreen.pl	wraz	z	załączonym	plikiem	graficznym	w	temacie	wiadomości	
wpisując:	ZGŁOSZENIE	-	KONKURS	„moja	szkolnaTapeta”-	NAZWA	SZKOŁY

4. Zadania konkursowe i zasady oceny prac
Zadaniem	ucznia	 jest	przygotowanie	grafiki komputerowej (tapety)	w	dowolnie	wybranym	programie	gra-
ficznym.	Tapeta	-	grafika	powinna	przedstawiać	dowolnie	wybraną	(ważną	dla	ucznia)	kampanię	społeczną	np.:	
	 	 „	Bezpieczna	droga	do	szkoły”
	 	 „	Palenie	szkodzi	zdrowiu”
	 	 „	Zasady	bezpieczeństwa	w	Internecie”
	 	 „	Wychowanie	i	profilaktyka	ppoż.”
	 	 „	Sprzątanie	świata”
	 	 „	Zwierzę	też	czuje!”

Zgłaszany	plik	graficzny	(tapeta)	powinien	być	zapisany	w:	
•	 formacie	JPG	lub	PNG,	
•	 rozmiar	grafiki	1280	x	800,	
•	 rozmiar	pliku	nie	powinien	przekraczać	8	MB.

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. 
- Platon

Regulamin	Konkursu	Informatycznego
„M	O	J	@			szkoln@Tapet@”
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5. Komisja konkursowa
Etap I- szkolny
Opiekun	szkolny	konkursu	w	dowolnie	wybrany	sposób	dokonuje	wyłonienia	jednego	reprezentanta	szkoły	
do	II	etapu	(może	to	być	np.	głosowanie	uczniów	szkoły	na	zgłoszone	prace,	jednak	nie	jest	to	konieczność,	
organizator	konkursu	wyraża	zgodę	na	przyjęcie	innej,	dowolnie	przyjętej	przez	szkolnego	opiekuna	konkursu	
formy	wyłonienia	reprezentanta	szkoły	w	II	etapie	konkursu).	
Przy	ocenie	zgłoszonych	prac	proszę	wziąć	pod	uwagę	następujące	kryteria	oceny:
 Informacje: zakres informacji, walory edukacyjne, aktualność.
 Użytkowe: czytelność, estetyka, pomysłowość realizacji. 

Ostatecznie	wyłoniony	reprezentant	szkoły	zgłaszany	jest	przez	szkolnego	opiekuna	konkursu	
do	II	etapu	(wg.	informacji	zawartej	z	pkt.	3).

Etap II- międzyszkolny
Opiekun	konkursy	zostanie	poinformowany	o	możliwości	oddania	przez	uczniów	głosów,	na	nadesłane	grafiki	
ze	wszystkich	szkół,	które	zostaną	opublikowane	na	wskazanej	przez	organizatora	w	późniejszym	terminie	
stronie	internetowej.	W	ten	sposób	uczniowie	sami	wyłonią	laureata	konkursu.	Wygra	osoba,	która	zbierze	
największą	liczbę	głosów.

6.	 Uprawnienia	i	nagrody
Prace	uczestników	wyłonionych	podczas	poszczególnych	etapów konkursu	ostaną	nagrodzone	w	następujący	
sposób:	
Laureat	wygrywający	 I etap konkursu	(szkolny)	otrzyma	dyplom	oraz	zagwarantowane	ma	opublikowanie	
przez	1	dzień	stworzonej	grafiki	na	komputerach	w	szkole	do	której	uczęszcza	za	pomocą	programu	„szkolna-
Tapeta”	:	)

Laureat	 wyłoniony	 podczas	 II etapu	 konkursu	 (międzyszkolny)	 otrzyma	 dyplom,	 nagrodę	 niespodziankę	
oraz	zagwarantowaną	ma	publikację	przez	1	dzień	swojej	pracy	w	programie	„szkolnaTapeta”	we wszystkich 
szkołach	użytkujących	w/w	program	w	całym	woj.	wielkopolskim	(ponad	60	szkół	ponadgimnazjalnych!).

Organizator	powiadomi	tydzień	przed	terminem	o	dokładnej	dacie	publikacji	zwycięskiej	tapety.
Organizator	przed	publikacją	zwycięskiej	pracy	zobowiązuje	się	
do	pisemnego	uregulowania	formalności	ze	zwyciężcą	dotyczących:
-Ustawy	o	ochronie	danych	osobowych:	
wyrażenia	przez	zwycięzcę	zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych,
-Ustawy o prawie autorskim: 
wyrażenia	przez	zwycięzcę	zgody	przedstawianie	zwycięskiej	tapety	w	całej	Wielkopolsce.
  

7. Inne informacje
Terminy:                                                                                  Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
I etap – szkolny:
Zgłaszanie	prac	do	I	etapu	trwa	do	momentu	wyłonienia	reprezentanta	szkoły.
	 	 13.04.2012	r.-	Wyłonienie	reprezentantów	szkolnych,	zakończenie	I	etapu.	
II etap – międzyszkolny:
				16.04	-	06.05.2012	r.-	Oddawanie	internetowych	głosów	przez	uczniów.
	 	 07.05.2012	r.	-Ogłoszenie	wyników	II	etapu	konkursu.
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Dzięki aktywnej partycypacji ucznia w realizowaniu tapety społecznej poszerzy on 
swoją wiedzę na temat danej kampanii  społecznej np.

www.szkolnaTapeta.pl														(w	100%	darmowy	program	dla	szkół)

Wychowanie patriotyczne
„11 listopada – 

Narodowe	Święto	Niepodległości”
Art.13	-	Ustawa	o	systemie	oświaty	

(cel – podtrzymanie poczucia 
tożsamości	narodowej)

Wychowanie dla 
poszanowania zwierząt
„Zwierzę	też	czuje!”

-Ustawa	o	Ochronie	Zwierząt
(cel –	zwiększenie	empatii	wobec	

źle	traktowanych	zwierząt)

Wychowanie proekologiczne 
„Sprzątanie	świata”

-Ustawa o ochronie przyrody
(cel -	wzrost	świadomości	

ekologicznej)

Wychowanie i profil. ppoż.
„UE	numer	ALARMOWY	112”

-Ustawa	o	ochronie	ppoż.
(cel	–	zwiększenie	umiejętności	

zachowania	się	
w	sytuacjach	kryzysowych)

„Palenie szkodzi zdrowiu” 
/	kształtowanie	postawy	prozdrow.

Cel -	zwiększanie	świadomości															
o	społecznych	i	zdrowotnych	
skutkach palenia papierosów 
(Ustawa	antynikotynowa)

„Zasady bezpieczeństwa  
w Internecie” 

Cel	–	zwiększanie	świadomości	
uczniów	przed	zagrożeniami													

w Internecie
(Ust.	o	ochronie	danych	osobow.)

„Bezpieczna droga             
do szkoły” 

Cel - poszerzenie wiedzy na temat 
uczestnictwa	w	ruchu	drogowym	

na rowerze
(Ustawa	prawo																																		

o	ruchu	drogowym)

+
dwolna

(ważna dla ucznia)
kampania
społeczna

1.

2.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załacznik - KARTA ZGŁOSZENIOWA do etapu Nr 2

Kontakt: 

Koordynator	konkursu		 	 	 	 	 Organizator	konkursu
Emilia	Podgórska	 	 	 	 	 	 „MIKOHA”
koordynator.wlkp@schoolscreen.pl    ul. Tuwima 56
telefon	690	992	199	 	 	 	 	 	 60-	195	Poznań

NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE
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