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X  KONKURS WOJEWÓDZKI 
 „Wirtualny spacer po szkole” 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie „Wirtualny spacer po szkole” adresowanym do uczniów 

7 i 8 klasy Szkoły Podstawowej z  Białegostoku i województwa podlaskiego.  
Pragniemy,  aby uczniowie  przedstawili nam wizję swojej szkoły. 
Finał konkursu odbędzie się 11 marca 2020r. (godz. 900) w siedzibie organizatora konkursu 

Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im St. Staszica  
 w Białymstoku ul. Sienkiewicza 57. Finał konkursu będzie polegał na wykonaniu prezentacji 
multimedialnej o szkole ZSTiOzOI. W tym dniu przewidziany jest także wykład monograficzny 
pracownika naukowego Politechniki Białostockiej, przedstawienie działalności firmy KOBA, 
rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.  

 
Mamy również zaszczyt uhonorować laureatów konkursu  w kategorii multimedialnej poprzez 

prezentację swoich prac na forum. 
Cele konkursu: 

• zainteresowanie uczniów życiem szkoły,  

• wyrabianie u młodzieży postawy identyfikacji ze szkołą,   

• zachęcanie do prezentowania niekonwencjonalnych pomysłów i działań poza szkołą,   
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• inspirowanie młodzieży do kreatywnych działań, 

• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 

• wdrażanie do twórczego i krytycznego myślenia (selekcja materiałów), 

• rozwijanie umiejętności artystycznych młodzieży, 

• stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie, 

• doskonalenie umiejętności informatycznych, 

• promocja Szkoły. 

Regulamin konkursu:  

Etap 1 

1. W konkursie „Wirtualny spacer po szkole” mogą wziąć udział uczniowie 7 i 8 klasy Szkoły 

Podstawowej w woj. podlaskim.  

2. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie prezentacji na temat swojej szkoły w programie 

PowerPoint lub Impress.  

3. Prezentacja może być wykonana indywidualnie lub w grupach do 3 osób. Każda szkoła może zgłosić 

do konkursu dowolną ilość prac. 

4. Każda prezentacja powinna być zapisana na płycie (CD lub DVD) na pierwszym slajdzie podajemy 

dane: imię i nazwisko autora(ów), klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod 

kierunkiem którego praca została wykonana.  

5. Prezentacja o swojej szkole powinna zawierać od 10 do 30 slajdów. Czas przeglądu prezentacji 

powinien mieścić się w  5 minutach. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie (przeniesienie) praw autorskich 

dotyczących stworzonej prezentacji na organizatorów konkursu. 

7. Prace należy składać osobiście w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 57.  

lub przesłać pocztą na adres:  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 57,  15-002 Białystok z dopiskiem ”Wirtualny spacer po szkole” 
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Wszelkich informacji na temat konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych 
 i Ogólnokształcących  z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

udziela:  
Agnieszka Bańkowska agnieszka.bankowska@gmail.com 
tel. (85) 675-25-33, 675-30-66, 675-00-77, fax (85) 675-02-15 
e-mail: sekretariat@zstio.net.pl 

Termin składania prac: do 28 lutego 2020r. 

Etap 2 

1. Finaliści konkursu „Wirtualny spacer po szkole” 11 marca 2020 r. o godzinie 9.00 w Zespole 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w 

Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 57 przystąpią do stworzenia prezentacji o kierunkach 

kształcenia zawodowego ZSTiO. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji: 

- komputer z systemem  Windows 7 lub Windows 10, 

- program PowerPoint , OpenOffice.org Impress, 

- program graficzny GIMP, 

- folder ze zdjęciami szkoły ZSTiO , informacje i zdjęcia o zawodach. 

2. Finaliści przez 90 minut stworzą prezentację na temat – Wirtualny spacer po Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w 

Białymstoku.  

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

1. Do pracy należy dołączyć: 

− dane autora pracy wraz z oświadczeniem autora pracy, że wyraża zgodę na 

przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu. 

2. Poprzez fakt wykonania Zadania Konkursowego, Uczestnik gwarantuje, że do zadania 

przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w 

szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i umieszczenia na stronie zstio.net.pl 

nadesłanych prezentacji z Etapu 1 oraz wykonanych prezentacji przez finalistów o ZSTiO.  

4. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego 
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prawidłowego przeprowadzenia  (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)). 

 

 

Program konkursu 

 I etap konkursu 

1. do dn. 28.02.2020r. – termin nadsyłania prezentacji o swojej szkole,  

2. do dn.  06.03.2020r. – rozstrzygnięcie I etapu konkursu.  

Nazwiska finalistów zostaną zamieszczone na stronie internetowej zstio.net.pl.  

Do dn. 09.03.2020r. należy potwierdzić udział w finale na adres: 

agnieszka.bankowska@gmail.com.  

  II etap konkursu:  11.03. 2020r.  

- 8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników, 

- 9.00 – 10.30 – tworzenie prezentacji, 

- 10.30 – 10.50 – przerwa kawowa, 

- 10.50 – 11.45 - wykład pracownika Politechniki Białostockiej i pokaz koła naukowego MSI. 

- 11.45 – 12.30 – prezentacja działalności naszego sponsora - firmy KOBA. 

   - ok. 12.30 -  ogłoszenie wyników , pokaz prezentacji wykonanych przez laureatów wojewódzkiego 

konkursu „Wirtualny spacer po szkole”, rozdanie nagród i dyplomów. 
 

Nagrody: 

1. Spośród  uczestników spełniających warunki Regulaminu konkursu Organizator wyłoni 

zwycięzców,  którzy otrzymają atrakcyjne nagrody za: 

a)  I miejsce   

b) II miejsce 

c) III miejsce 

Każdy z laureatów otrzyma dodatkowo dyplom będący poświadczeniem uczestnictwa w konkursie.  

2. Wyróżnieni zostaną również nauczyciele – opiekunowie uczestników konkursu. 

3. Laureatów konkursu wyłoni jury, w którego skład wchodzić będą: 
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− Dyrektor ZSTiO z Odziałami Integracyjnymi  Mariusz Pęza, 

− przedstawiciel firmy Karedent, 

− przedstawiciel firmy KOBA,  

− przedstawiciel Politechniki Białostockiej, 

− przedstawiciel wydawnictwa HELION, 

− nauczyciel ZSTiO - Agnieszka Bańkowska, 

− nauczyciel ZSTiO – Mariusz Warszycki. 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, z których korzystać będą 

uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, 

związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

 

2. W ocenie wykonania przez Uczestników zadania konkursowego Jury będzie stosowało następujące 

kryteria (do wyboru przez Jury): 

a) oryginalność ,  

b)  pomysłowość, 

c)  słownictwo i stylistykę, 

d)  nowatorskie spojrzenie na otaczające środowisko i życie szkoły, 

e) wykorzystanie technologii informatycznych. 

 

Agnieszka Bańkowska agnieszka.bankowska@gmail.com 

 


