
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ANIMOWANA KARTKA ŚWIĄTECZNA” 
organizowanego w Szkole Podstawowej im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu

1.  Organizatorem  konkursu  w  Szkole  Podstawowej  w  Zaniemyślu  jest  nauczycielka  informatyki  –  p.  Dorota
Szymkowiak.
2.  Konkurs przeprowadzany jest drogą elektroniczną.

Cele konkursu:
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się wizualnym językiem programowania Scratch
- Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych

Warunki uczestnictwa:
1.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  klas  IV –  VIII  i  zostanie  przeprowadzony  w  dwóch  kategoriach
wiekowych (kl. IV – VI oraz kl. VII - VIII)
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu animowanej kartki związanej ze świętami  Bożego Narodzenia za
pomocą Scratch. Przy tworzeniu animacji można korzystać z dowolnej wersji programu Scratch.
3. Przesłanie pracy w ramach konkursu oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu. 
4.  Przystępując  do  konkursu  opiekun  prawny  uczestnika  konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych dziecka  w celu  przeprowadzenia  konkursu.  Jednocześnie  zgadza  się  na  nieodpłatne  wykorzystanie
wizerunku pracy konkursowej oraz danych osobowych przez organizatora (m. in. na umieszczenie pracy na stronie
internetowej szkoły i szkolnym Facebooku wraz z informacją o autorze)
5. Każdy uczestnik konkursu wysyłając pracę konkursową oświadcza, że jest jedynym autorem projektu. 

Wymagania techniczne dotyczące animacji:
1. Projekt musi zawierać następujące elementy:
a) minimum 3 różne duszki + skrypt animacji dla każdego duszka
b) element dźwiękowy
c) tło dostosowane do tematu projektu (może to być tło o tematyce zimowej lub świątecznej)
d) dodatkowe elementy, które zostaną dodane do pracy będą wpływały na uzyskanie lepszej oceny za całość pracy

2. Kartka musi być przesłana w formacie pliku programu Scratch. Sposób zapisu pracy w programie przedstawiony
jest w instrukcji dołączonej do tego regulaminu (załącznik 1). 

3. Podczas tworzenia pracy uczestnik może korzystać z różnych materiałów (między innymi biblioteki dostępnej w
Scratch, edytora grafiki w Scratch, materiałów wykonanych własnoręcznie). 
W przypadku materiałów pobranych z Internetu należy pamiętać o sprawdzeniu, czy dany materiał udostępniony
został na podstawie odpowiedniej licencji (czy autor zezwolił na pobieranie i wykorzystywanie jego plików). Wtedy
do pracy należy dołączyć także informacje ze spisem tych materiałów oraz źródłem strony, z jakiej zostały pobrane.

4. Prace o niewłaściwej, nieodpowiedniej tematyce nie będą brane pod uwagę. Praca nie może zawierać żadnych
elementów agresji, przemocy.

Termin wysyłania prac i ogłoszenie wyników:
1. Konkurs odbywa się w terminie od 07.12.2020 r. do 13.12.2020 r.
2. Prace konkursowe należy odesłać najpóźniej do 13.12.2020 r. do godziny 15.00.
3. Prace należy przesłać na adres  e-mail: spinformatyka48@gmail.com →  W wiadomości proszę dopisać imię,
nazwisko i klasę autora projektu.
4. Projekty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
5. Wyniki zostaną ogłoszone 15.12.2020 r. na stronie szkoły oraz szkolnym Facebooku.
6.  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  dokonania  zmian  w  terminie  ogłoszenia  wyników  –  o  każdych
ewentualnych zmianach uczestnik zostanie poinformowany za pomocą strony internetowej szkoły i/lub szkolnego
profilu na Facebooku

Ocena prac oraz nagrody:
1. W pracy oceniana będzie oryginalność, estetyka, samodzielność wykonania oraz poprawność programistyczna. 
2.  Trzy  osoby  z  każdej  grupy  wiekowej,  których  prace  okażą  się  najlepsze  otrzymają  dyplom  w  formie
elektronicznej oraz ocenę celującą za aktywność z informatyki, a ich prace zostaną opublikowane na stronie szkoły
oraz szkolnym Facebooku.

mailto:spinformatyka48@gmail.com


Załącznik 1 

Instrukcja przedstawia sposób zapisania pracy dla wersji internetowej

programu Scratch oraz dla wersji zainstalowanej w komputerze ucznia. 

A) wersja internetowa Scratch dostępna pod adresem 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted

1. Po utworzeniu projektu animowanej kartki świątecznej należy:

a) kliknąć w zakładkę PLIK (zaznaczoną na rysunku poniżej)

b) po kliknięciu zakładki PLIK pokazanej na rysunku powyżej wyświetli się lista dostępnych opcji. 

Należy wybrać spośród nich opcję ZAPISZ NA SWOIM KOMPUTERZE:

c) po kliknięciu ZAPISZ NA SWOIM KOMPUTERZE praca zapisze się w folderze, do którego pobierają się 

wszystkie pliki ściągane z internetu. Najczęściej jest to folder POBRANE

d) po odnalezieniu zapisanego pliku należy dołączyć go do wiadomości

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted


B) program Scratch zainstalowany w komputerze ucznia

1. Po utworzeniu projektu animowanej kartki świątecznej należy:

a) kliknąć w zakładkę PLIK (zaznaczoną na rysunku poniżej)

b) po kliknięciu zakładki PLIK pokazanej na rysunku powyżej wyświetli się lista dostępnych opcji. 

Należy wybrać spośród nich opcję ZAPISZ NA SWOIM KOMPUTERZE:

c) po kliknięciu ZAPISZ NA SWOIM KOMPUTERZE pojawi się okienko, w którym należy wybrać miejsce 

zapisania pracy. Najlepiej zapisać ją na pulpicie. 

d) po odnalezieniu zapisanego pliku należy dołączyć go do wiadomości


