
Regulamin konkursu multimedialnego „Mój Elektryk”. 
 
 

1. Organizator konkursu. 
 

Organizatorem konkursu jest  
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH,  
ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce,  
zse@zse-kielce.edu.pl. 
W dalszej części regulaminu organizator będzie nazywany w skrócie ZSE. 
 

2. Przedmiot konkursu. 
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy multimedialnej w postaci strony WWW  
albo prezentacji multimedialnej dotyczącej szeroko rozumianej tematyki Zespołu Szkół 
Elektrycznych. Praca dotyczyć może: 

• wybranych zagadnień lub wycinków z historii Szkoły 
• sylwetki Patrona Szkoły – Ryszarda Kaczorowskiego, 
• aktualnej lub przeszłej działalności Szkoły lub jej pojedynczych części jak np. 

biblioteka, blok sportowy, warsztaty, radiowęzeł, koło przedmiotowe. 
• wybranych zagadnień np. relacja/historia wybranej klasy od początku  

aż do matury/egzaminu zawodowego, humorystycznych migawek/zdarzeń 
bardziej lub mniej powiązanych tematycznie 

• „kompilacji” różnych zagadnień aktualnych lub przeszłych 
Oczywiście wskazane jest, aby w pracy wykorzystane zostały aktualne i/lub archiwalne 
zdjęcia szkoły. 
Każda praca może mieć własny tytuł – nawiązywać ma do ogólnego zagadnienia/myśli 
przewodniej „Mój Elektryk”.  
 

3. Cele konkursu. 
 
Nadrzędnym celem jest przybliżenie uczestnikom i wszystkim zainteresowanym tematyki 
dotyczącej Zespołu Szkół Elektrycznych w związku z obchodami 40-lecia jej założenia. 
Odsłonięcie nieznanych być może dotąd faktów albo odświeżenie tych, które uległy 
zapomnieniu, przyczynić się może do obudzenia wspomnień, spojrzenia na wiele spraw  
z innej perspektywy. 
 

4. Uczestnicy konkursu. 
 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZSE bądź tegoroczny maturzysta. 
 
5. Wymagania techniczne. 

 
Praca ma być wykonana w języku polski, jednak może być także wykonana obcojęzyczna  
jej wersja. 
Strona internetowa 
- przygotowana przy użyciu technologii HTML, CSS, JavaScript, Flash lub innej popularnej 
działającej po stronie klienta 
- składa się ze strony głównej oraz kilku lub kilkunastu stron/odsłon, 



- wykorzystane na stronie materiały multimedialne (grafika, dźwięk, video), których autorem 
nie jest Uczestnik, muszą zawierać informacje o autorze i źródle pochodzenia 
- strona funkcjonować ma w trybie offline, tzn. uruchamiać się z dowolnego nośnika np. CD, 
pendrive. 
 
Prezentacja multimedialna 
- przygotowana w jednym programów typu PowerPoint z pakietu MS Office, Impress  
z pakietu OpenOffice lub inny, którego odtworzenie nie będzie wymagało instalacji 
dodatkowego płatnego oprogramowania 
- składa się ze slajdu tytułowego oraz kilku lub kilkunastu slajdów tematycznych 
- przejścia pomiędzy slajdami mogą być realizowany klikiem, lub odbywać się automatycznie 
- wykorzystane w prezentacji materiały multimedialne (grafika, dźwięk, video), których 
autorem nie jest Uczestnik, muszą zawierać informacje o autorze i źródle pochodzenia 
 

6. Ocena pracy i kryteria oceniania. 
 

Oceniać prace będzie komisja konkursowa, którą mogą wspierać nauczyciele z takich 
przedmiotów jak: język polski, historia, informatyczne przedmioty zawodowe, języki obce. 
Ocenie podlega: 
- oryginalność, jakość, zawartość merytoryczna oraz jej poprawne ułożenie/połączenie, 
- zdolność oddziaływania zawartości na widza – ciekawe/poruszające zdjęcia, video, humor, 
sposób przedstawienia informacji 
- oprawa techniczna i jej pracochłonność (np. autorstwo użytych materiałów, samodzielna  
ich obróbka na potrzeby pracy itp.) 
 

7. Terminy. 
 
Ogłoszenie konkursu:  01.04.2015 
Termin zgłaszania prac: 01.06.2015 
Ogłoszenie wyników:  15.06.2015 
Wręczenie nagród:   26.06.2015 (zakończenie roku szkolnego) 
 

8. Postanowienia końcowe. 
 
- uczestnicy mogą liczyć na pomoc techniczną, wskazówki, zdjęcia archiwalne oraz 
informacje o szkole u wszystkich nauczycieli Szkoły oraz w bibliotece, 
- prace konkursowe, które zostały dopuszczone do rywalizacji, podlegać mogą celującej 
ocenie cząstkowej w dzienniku zajęć przedmiotowych związanych z zawartością 
merytoryczną i realizacją tej pracy np. statyczne strony internetowe, aplikacje internetowe, 
historia (zależy od zawartości), język polski (zależy od zawartości), język obcy (o ile będzie 
dostępna wersja obcojęzyczna pracy), 
- uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w celach promocji Szkoły  
oraz w czasie obchodów Jubileuszu 40-lecia Szkoły, 
- prace przesłać można na adres marek.nowak@ezse.pl – tytuł wiadomości email ma brzmieć 
„MÓJ ELEKTRYK – praca konkursowa, Imię i nazwisko, Klasa” ALBO dostarczyć osobiście 
na nośniku do  p. Marka Nowaka (nauczyciel matematyki), 
- w sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie, proszę kontaktować się z p. Markiem 
Nowakiem (marek.nowak@ezse.pl). 

 


