
 

9 lutego 2021 r. obchodzony będzie na świecie Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem 

 „Działajmy razem”. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów 

do udziału w szkolnym konkursie informatycznym. 

KONKURS NA  PLAKAT PROMUJĄCY OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO 

INTERNETU 2021 – GRAFIKA KOMPUTEROWA 

I.    Cele konkursu 

1. Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i  młodzieży 

do zasobów internetowych. 

2. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego 

środowiska online. 

3. Angażowanie w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji 

oraz tworzenie kultury zrozumienia. 

4. Doskonalenie umiejętności wykorzystania różnorodnych technik informacyjnych. 

5. Zwróceni uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu (m. in. 

cyberprzemoc, hejt). 

6. Kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz 

zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. 

II.   Warunki uczestnictwa 

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Działoszynie 

• plakat ma odzwierciedlać  hasło tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego 

Internetu – Działajmy razem 

• plakat może być wykonany w dowolnym edytorze grafiki 



• zadaniem uczestników konkursu grafiki komputerowej będzie samodzielne wykonanie 

plakatu (w postaci pliku komputerowego) na zadany temat, każdy uczestnik może 

zgłosić tylko jedną pracę 

• uczestnicy konkursu przygotowują pracę indywidualnie (nie dopuszcza się prac 

zespołowych) 

• wytyczne odnośnie pracy konkursowej (konkurs grafiki komputerowej): format A4, 

rozdzielczość co najmniej 300 ppi, akceptowane formaty prac: jpg, png; oddana praca 

ma mieć nazwę pliku wg wzorca: 

Nazwisko_Imie_klasa_DBI_2021.png (lub jpg),  

np. Kowalski_Jan_1TI_DBI_2021.jpg 

• prace z wykorzystaniem gotowych grafik znajdujących się w sieci Internet nie będą 

oceniane 

•  przygotowane prace nie będą zwracane 

•  przygotowane grafiki muszą spełniać wszystkie kryteria PRAW AUTORSKICH, 

których autorzy zobowiązują się przestrzegać 

• prace nie spełniające wymogów technicznych i naruszające prawa osób trzecich nie 

będą oceniane 

III.   Kryteria oceny: 

Organizatorzy oceniając prace będą brali pod uwagę:: 

1. Zgodność z tematem. 

2. Wartość merytoryczną pracy. 

3. Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy. 

4. Walory artystyczne pracy. 

5. Techniczną jakość pracy. 

Prace proszę przesłać na matzdalnie@onet.pl  do 26 lutego 2021r. 

 

Organizatorami konkursu są nauczyciele: mgr Edyta Loska i mgr Damian Loska. 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 
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