
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
na prezentację multimedialną

 „Patron Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku - Cyprian Kamil Norwid”

I.   Cele konkursu:

1. Zainteresowanie uczniów historią Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

2. Rozwijanie  umiejętności samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.

3. Poznanie życia i twórczości C.K. Norwida.

4. Wykorzystanie dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do 
opracowania prezentacji multimedialnej.

II.  Organizatorzy:

1.Zespół Szkół Nr 1 im.C.K. Norwida w Świdniku ( Biblioteka, Pani Marzena Leniak –
nauczyciel matematyki).

III.  Regulamin Konkursu na multimedialną prezentację „Patron Zespołu Szkół Nr 1 
im.C. K. Norwida w Świdniku -  Cyprian Kamil Norwid”.

1.Konkurs organizowany jest w ramach obchodów ”Norwidaliów” - Dni Patrona Szkoły 
w dwóch kategoriach:
a)  gimnazjum,
b) szkoła ponadgimnazjalna.

2.Uczestnicy konkursu:
-uczniowie gimnazjum,
- uczniowie klas I, II i III Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku.



3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie udziału i przygotowanie prezentacji 
multimedialnej na temat „Patron Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku –Cyprian 
Kamil Norwid”.

4.Prezentacja powinna być zapisana w Microsoft Power Point na płycie CD.

5.Czas prezentacji – 10 minut.

6.Każdy z uczestników może zgłosić jedną prezentację zawierającą od 20 do 25 slajdów
 ( bez slajdu tytułowego).
Prace można wzbogacić np. tworząc animację, umieszczając fragmenty utworu C.K. 
Norwida, zamieszczając cytaty z jego twórczości lub wypowiedzi wybitnych osób na temat 
jego życia lub twórczości, załączając plik muzyczny czy wykorzystując dostępne informacje 
na temat nadania ZS Nr 1  imienia C.K. Norwida.
 Na ostatnim slajdzie należy umieścić informację wg wzoru:
 Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

7.Konkurs zostaje ogłoszony 24 lutego 2017 roku, prezentację i kartę zgłoszeniową należy 
dostarczyć do organizatora najpóźniej do 21 marca 2017 roku.

8.Kryteria oceny:
a) poprawność merytoryczna,
b) umiejętność posługiwania się technologią informacyjną, 
c) oryginalne ujęcie tematu, inwencję twórczą,
d) estetykę – dobór czcionki, kolorystykę, sposób formatowania zdjęć, reprodukcji.

9.Jury powołuje dyrektor ZS Nr 1 im.C. K. Norwida w Świdniku. Decyzja jury jest 
ostateczna.

10.Organizator przewiduje przyznanie nagród  za I, II i III miejsce.

11.Nośnik na którym będzie zapisana prezentacja, wraz z kartą zgłoszeniową i załącznikami 
należy w zaklejonej kopercie podpisanej:  Konkurs na prezentację multimedialną „Patron 
Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku - Cyprian Kamil Norwid” dostarczyć 
do Organizatora.

                                                     

                    



                 

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa 

Konkurs na prezentację multimedialną „Patron Zespołu Szkół Nr 1
 im. C. K. Norwida w Świdniku - Cyprian Kamil Norwid”

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………….klasa………………

Szkoła………………………………………………………………………………………………….

Nauczyciel prowadzący…………………………………………………………………………………
Podpis ucznia……………………………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela………………………………………………………………………………………

Oświadczenie

1.Oświadczam ,że jestem autorem prezentacji multimedialnej przygotowanej na konkurs miedzy 

szkolny „Patron Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku -Cyprian Kamil 
Norwid”.

2.Oświadczam,że poprzez przesłanie prezentacji multimedialnej na konkurs nieodpłatnie 
przenoszę na Organizatora wszelkie prawa autorskie.

3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 
w celach wynikających z regulaminu konkursu.

4.Wyrażam zgodę na umieszczenie prezentacji na stronach internetowych szkoły.

Podpis ucznia……………………………….data…………………………….

Podpis nauczyciela…………………………..data………………………………


