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ZASADY  REALIZACJI  

PIERWSZEGO ZADANIA KONKURSOWEGO - RYWALIZACJA NA SŁOWA 

Czym są Zadania konkursowe? 

Zadania konkursowe to nie tylko edukacja przez zabawę, ale także szansa na nagrody indywidualne dla 
uczniów szkoły biorącej udział w Konkursie Bezpiecznie Tu i Tam. W trakcie zadań uczniowie 
przygotowują prace indywidualne na jeden z wybranych tematów. 

Co robi szkoła? 

Obowiązkiem szkoły jest organizacja Etapu szkolnego Zadania konkursowego, którego celem jest 
wyłonienie 10 najlepszych prac uczniów. 

Terminy realizacji  Pierwszego Zadania konkursowego: 

1. Rekomendowany termin ogłoszenia  Etapu szkolnego Pierwszego Zadania konkursowego: 3 
października 2016r. 

2. Termin zgłaszania prac przez uczniów:  31 października 2016r.  
3. Termin zgłoszenia prac do Etapu Ogólnopolskiego (prace zgłasza Koordynator Konkursu po 

stronie szkoły na platformie Konkursu) – 8 listopada 2016r. 

Etap szkolny Zadania konkursowego – krok po kroku. 

1. Na potrzeby realizacji Zadania konkursowego Szkoła powołuje Szkolną Komisję Konkursową, 
na której czele stoi Koordynator Konkursu Bezpiecznie Tu i Tam na terenie szkoły. 

2. Komisja Konkursowa w dniu 3 października 2016r.  (termin rekomendowany przez 
Organizatora Konkursu) ogłasza etap szkolny Pierwszego Zadania konkursowego oraz 
wyznacza termin zgłaszania prac przez uczniów do dnia 31 października 2016r. 

3. W wyznaczonym terminie uczniowie przygotowują prace na wybrany temat spośród tematów 
Pierwszego Zadania konkursowego umieszczonych poniżej i przekazują je wychowawcom. 

4. Warunkiem koniecznym do przyjęcia prac do etapu szkolnego jest dostarczenie każdorazowo 
przez ucznia zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia na uczestnictwo w Zadaniu 
konkursowym.  

5. Po zebraniu wszystkich prac zgłoszonych przez uczniów, Szkolna Komisja Konkursowa zgodnie 
z kryteriami oceny prac wskazanymi poniżej, wyłania 10 najlepszych prac uczniów. 

Uwaga! Wśród zgłoszonych prac powinny znajdować się prace uczniów klas I-III oraz IV-VI,   
z zastrzeżeniem, że uczniowie tych klas zgłoszą prace w zadaniu konkursowym. 

6. Najlepsze prace zgłaszane są do Etapu ogólnopolskiego przez Koordynatora Konkursu  za 
pośrednictwem panelu administracyjnego szkoły na platformie fundacja.orange.pl/kurs wraz 

fundacja.orange.pl/kurs


  Konkurs edukacyjny 

Bezpiecznie  

Tu i Tam 

Pierwsze Zadanie konkursowe 

©Fundacja Orange 2016   2 
 

z Protokołem realizacji etapu szkolnego Pierwszego Zadania konkursowego, który stanowi 
Załącznik  nr 3 do Regulaminu Konkursu,  nie  później niż do dnia 8 listopada  2016r. 

Uwaga! Prosimy pamiętać, iż szkoła jest zobowiązana do pozyskania od rodzica/opiekuna prawnego  

ucznia zgody na uczestnictwo dziecka w Zadaniu konkursowym, zgodnie z wzorem Oświadczenia 

przedstawiciela ustawowego dziecka, uczestniczącego w Zadaniu konkursowym do Regulaminu 

Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam, dołączonym do niniejszych Zasad, (Załącznik nr 4. do 

Regulaminu Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam). 

Z treścią Regulaminu można się zapoznać na fundacja.orange.pl/kurs/konkurs 

Jak zgłosić prace do etapu ogólnopolskiego w panelu szkoły? 

1. Prace załącza Koordynator Konkursu na terenie szkoły. 
2. Zaloguj się do panelu administracyjnego szkoły w Konkursie na fundacja.orange.pl/kurs 
3. Przejdź do zakładki „Zadania konkursowe” i kliknij Zadanie pierwsze „Rywalizacja na słowa”. 
4. W Kroku 1 załącz wypełniony i opieczętowany skan Protokołu z przeprowadzenia etapu 

szkolnego Pierwszego Zadania Konkursowego. 
5. W Kroku 2 załącz osobno każdą z 10 najlepszych prac wytypowanych w etapie szkolnym.  
6. Każdą pracę należy opisać imieniem i nazwiskiem ucznia/uczennicy, określić klasę, do której 

uczęszcza oraz załączyć z dysku zdjęcie lub skan pracy. 
7. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól z danymi osobowymi, kliknij przycisk „Wyślij”, aby 

przesłać pracę na platformę konkursową. 

Etap ogólnopolski Zadania konkursowego. 

1. Komisja Konkursowa ocenia  wszystkie prace zgłoszone w etapie szkolnym, zgodnie z kryteriami 

oceny prac wskazanymi poniżej.   

2. Komisja Konkursowa wyłania  po 10 najlepszych prac w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-3 
oraz 4-6),  przyznając uczniom nagrody indywidualne. 
 
3. Zwycięzcy etapu ogólnopolskiego otrzymują nagrody główne i wyróżnienia, zgodnie z Listą nagród 
publikowaną na stronie www Konkursu. 

 

Punktacja dla szkoły za prace uczniów nagrodzone w Etapie Ogólnopolskim. 

1. Szkoły – za nagrodzone prace uczniów – otrzymują na swoje konto punkty zgodnie z poniższymi  
zasadami: 

 

 1 miejsce: 50 punktów, 

 2 miejsce: 30 punktów, 

 3 miejsce: 10 punktów, 

 4-10 miejsce: 5 punktów. 

file:///D:/ART%20GROUP/ORANGE/!!!REALIZACJA/COPY/www_zadania%20konkursowe/fundacja.orange.pl/kurs/konkurs
fundacja.orange.pl/kurs
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Etap Ogólnopolski - ogłoszenie wyników oraz przesłanie nagród laureatom. 

1. Lista laureatów zostanie ogłoszona  do 30 listopada 2016r. w panelu administracyjnym  szkoły 
biorącej udział w Konkursie (fundacja.orange.pl/kurs), a także na stronach internetowych 
Fundacji Orange. 

2. Nagrody zostaną przekazane osobiście podczas uroczystości wręczenia nagród  lub przesłane 
laureatom na adres szkoły podany w trakcie rejestracji na platformie Konkursu edukacyjnego 
Bezpiecznie Tu i Tam do dnia 15 grudnia 2016r. Organizator poinformuje szkołę o sposobie 
przekazania nagród indywidualnych. 

3. Warunkiem odbioru nagród indywidualnych jest podpisanie przez przedstawiciela 
ustawowego laureata (zwanego w Regulaminie Konkursu „Zwycięzcą”) Protokołu odbioru 
nagrody. 

Jak oceniamy prace w etapie szkolnym oraz ogólnopolskim? 

1. W Zadaniach konkursowych uczniowie przygotowują ̨prace indywidualnie. 
2. W ramach Zadania konkursowego uczeń może zgłosić tylko jedna ̨prace,̨ na jeden wybrany 

temat.  
3. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę. 
4. Kryteria oceny prac na etapie szkolnym, jak i ogólnopolskim to: 

 zgodność pracy z tematem Zadania  (wartości edukacyjne pracy dotyczące zagadnień 
bezpieczeństwa online), 

 oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu, 
 walory językowe i innowacyjne.  

Pierwsze Zadanie konkursowe – Rywalizacja na słowa. 
Najważniejsze terminy. 

  
Rywalizacja na słowa – terminy 

Działania Kto realizuje? Termin 

1. Ogłoszenie Etapu szkolnego 
Pierwszego Zadania 
konkursowego i zbieranie 
prac od uczniów. 

Koordynator Konkursu w 
porozumieniu z Dyrekcją  
i Gronem Pedagogicznym. 

Ogłoszenie – 3 października 
2016r. (termin 
rekomendowany)  -  
31 października 2016r. – 
termin zbierania prac. 

2. Wybór 10 najlepszych prac.  Szkoła – Szkolna Komisja 
Konkursowa. 

31 października do 7 listopada 
2016r. 

3. Zgłoszenie 10 najlepszych 
prac do Etapu 
Ogólnopolskiego . 

Koordynator Konkursu po 
stronie szkoły. 

Do 8 listopada 2016r. 

 

file:///D:/ART%20GROUP/ORANGE/!!!REALIZACJA/COPY/www_zadania%20konkursowe/fundacja.orange.pl/kurs
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4. Ocena i wybór najlepszych 
prac w Etapie 
Ogólnopolskim. 

Komisja Konkursu 
edukacyjnego Bezpiecznie Tu  
i Tam. 

Od 9 listopada 2016r. do 30 
listopada 2016r.  

5. Ogłoszenie listy Laureatów 
Etapu ogólnopolskiego. 

Komisja Konkursu 
edukacyjnego Bezpiecznie Tu  
i Tam. 

Do  30 listopada 2016r. 

6. Przekazanie nagród 
Laureatom Etapu 
ogólnopolskiego. 

Komisja Konkursu 
edukacyjnego Bezpiecznie Tu  
i Tam. 

Do 15 grudnia 2016r. 

 

Pytania i  kontakt. 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Zadaniami konkursowymi lub uczestnictwem w Konkursie 

edukacyjnym Bezpiecznie Tu i Tam, prosimy kontaktować się z Biurem Konkursowym, działającym pod 

numerem 605-105-179, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.  

--- 

Tematy Pierwszego Zadania Konkursowego – Rywalizacja na słowa. 

Jak wziąć udział w konkursie? Informacja dla uczniów. 

Przygotuj pracę na jeden z poniższych tematów i przekaż ją Wychowawcy. Pamiętaj, że praca powinna 
być przygotowana w formie: 

 bajki, opowiadania lub wierszyka - w przypadku tematów numer  1 i 2, 
 oraz wierszyka lub treści regulaminu - w przypadku tematu numer 3.  

W każdym zadaniu konkursowym nagradzamy 10 najlepszych prac wśród uczniów klas I-III oraz  10 
najlepszych prac uczniów klas IV-VI . Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody – tablety i gadżety 
elektroniczne za miejsca na podium oraz nagrody wyróżnienia za miejsca 4-10. 

Powodzenia! 

Tematy zadania konkursowego. 

1. Wyobraz ́sobie, zė przekroczyłes ́czas korzystania z komputera wyznaczony przez rodziców 
i dosłownie... wpadłes/́-łas ́do internetu. Spróbuj sie ̨z niego wydostać.  

Napisz bajke,̨ krótkie opowiadanie lub wierszyk o tym, jakie przygody Cie ̨tam spotkały, jak 
udało Ci sie ̨bezpiecznie wrócic ́do prawdziwego sẃiata i co opowiedziałeś/-łaś rodzicom. 

2. Zły czarnoksiez̨ṅik wyłac̨zył internet wszystkim dzieciom na sẃiecie.  



  Konkurs edukacyjny 

Bezpiecznie  

Tu i Tam 

Pierwsze Zadanie konkursowe 

©Fundacja Orange 2016   5 
 

Napisz krótkie opowiadanie lub wierszyk o tym jak zapukałes/́-łas ́do jego drzwi i, 
wymieniajac̨ wszystkie plusy korzystania z internetu, chciałes/́-łas ́przekonac ́go do zmiany 
decyzji. Nie zapomnij napisac ́czy Ci sie ̨udało :) 

3. Wyobraz ́sobie, zė załozẏłes/́-łas ́z przyjaciółmi nowy portal społecznosćiowy dla dzieci. 
Reklamujecie sie ̨jako najbezpieczniejsze miejsce w internecie. Stwórz krótki, najlepiej 
rymowany, regulamin korzystania z Waszej strony. 

 

 


