
Regulamin Konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” 

 
 

 

I. Cele Projektu: 

 Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów 

Internetu.  

 Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2018: „Lepszy internet zaczyna się od Ciebie!”. 

 Nabycie wiedzy na tematpraw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.  

 Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamani a praw człowieka. 

 Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. 

 Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,w szczególności z 

uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej. 

Projekt objęli patronatem honorowym: 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 

 Wojewoda Świętokrzyski, 

 Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

Organizatorzy: 

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 

 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. 

Patronat medialny: 

 Radio Zet Gold, 

 Telewizja Świętokrzyska, 

 Echo Dnia. 

Partnerzy: 

 Allegro, 

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 
 Świętokrzyska Grupa Wojewódzka International Police Association 

II. Uczestnicy: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
(publicznych i niepublicznych) z województwa świętokrzyskiego.  

 

 



III. Kategorie Konkursu:  

 

a) Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych. 
Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Mądrze, grzecznie i 

bezpiecznie korzystam z internetu”. Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-
stronicowego, rocznego kalendarza ściennego. Praca nie powinna zawierać kalendarium (dat i 

napisów). Uczniowie wykonują pracę samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej, z wyłączeniem 

technik przestrzennych (wydzieranka, collage z elementami plasteliny itp.). Mile widziane są prace 
malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze itp.). Nie jest dopuszczalne korzystanie z 

gotowych klipartów, grafik, zdjęć. Praca powinna być wykonana na arkuszu w formacie A3 (297 mm x 
420 mm), w układzie wertykalnym (wysokość pracy powinna być dłuższym bokiem), jednak obszar 

wykorzystany na ilustrację powinien mieć wymiary: szerokość 270 mm x wysokość 270 mm (na dole 
arkusza powinna zostać wolna przestrzeń).  

Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć. 

 
Szablon pracy: 

 

  
 
b) Kategoria II – uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych. 

Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej Prezentację na temat „Mądrze, 

grzecznie i bezpiecznie korzystam z internetu”, ze szczególnym uwzględnieniem celów Projektu. 
Pracę należy wykonać w programie Power Point lub innym programie do tworzenia prezentacji (max 

15 slajdów). Plik powinien mieć nazwę utworzoną wg schematu:  
Miejscowość_SP_nrszkoły_Imię_Nazwisko 

 

 
Prace należy oddać do p. Roberta Jedynaka lub p. Mirosława Sikory do dnia 10 listopada 2017 r. 


