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Szkolny konkurs na  profil Mikołaja Kopernika 

„Wstrzymałem Słońce, ruszyłem Ziemię” 

 

Dzień Patrona, Mikołaja Kopernika, to ważne wydarzenie w życiu naszej społeczności.   

Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów klas V – VIII do udziału w konkursie  

na profil Mikołaja Kopernika. 

 I Cele konkursu: 

1.Popularyzowanie wiedzy na temat życia i twórczości Patrona Szkoły, Mikołaja Kopernika. 

2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

3. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy. 

II Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika  

w Olecku. 

III Sposób przeprowadzenia konkursu: 

1. Każda klasa przygotowuje jedną pracę – profil Mikołaja Kopernika na stronie:   :    Fakebook 

(classtools.net). W wykonanie pracy powinien być zaangażowany cały zespół klasowy  

2. Temat pracy powinien stanowić realizację zagadnienia „Życie i twórczość Mikołaja Kopernika”.  

3. Linki do prac należy przesłać na adres:  katarzyna.kozlowska@sp2.olecko.edu.pl   (w temacie 

emaila podajemy: FAKEBOOK MIKOŁAJA KOPERNIKA, a w treści klasę - autora profilu oraz link). 

Wraz z linkiem do profilu należy przesłać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu 

prezentacji, włącznie z podaniem stron www). 

4. Wychowawca pełni rolę opiekuna projektu. 

5. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście 

oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich 

oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich. 

https://www.youtube.com/watch?v=g8Eij2r-ga8
https://www.classtools.net/FB/home-page


6. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie  

do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na 

ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 

dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się  

do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, 

wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na 

wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie 

uczestników  

do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach 

informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy 

konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu. 

IV Czas trwania: 

Czas trwania konkursu i dostarczenia linków do stworzonych prac:  do 28 lutego 2022 r. 

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej i facebooku szkoły: 15 marca 2022 r. 

Wręczenie nagród nastąpi 21 marca 2022 r. 

V Kryteria oceniania: 

1. Zgodność treści profilu z hasłem przewodnim konkursu. 

2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w pracy informacji. 

3. Poprawność ortograficzna, stylistyczna, językowa. 

4. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. 

 5. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 

 6. Przejrzysty i uporządkowany układ profilu. 

7. Walory edukacyjne i popularyzatorskie. 

8. Ogólne wrażenie estetyczne. 

9. Zamieszczona bibliografia. 

VI Formy ogłoszenia konkursu 

1. Zamieszczenie regulaminu konkursu na szkolnych tablicach ogłoszeń, stronie internetowej  

https://sp2olecko.edupage.org   i facebooku  https://www.facebook.com/SPdwojka  szkoły  

oraz w pokoju nauczycielskim; 

2.    Plakaty reklamowe; 

3.    Informowanie uczniów przez wychowawców i nauczycieli. 



VII Nagrody 

1.      Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym profilom następujących nagród: 

I miejsce – Nagroda rzeczowa  

oraz zamieszczenie linku do profilu na stronie internetowej szkoły https://sp2olecko.edupage.org  oraz 

na facebook’u szkoły https://www.facebook.com/SPdwojka  oraz oceny celujące z informatyki  

II miejsce – Nagroda rzeczowa  

III miejsce – Nagroda rzeczowa  

2.  Laureaci konkursu  otrzymują dyplom laureata, pozostałe klasy -  dyplomy z podziękowaniem za 

udział w konkursie. 

VIII Organizatorzy 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

Koordynator: Katarzyna Kozłowska 

 

Wiemy, że jesteście rewelacyjni w obsłudze facebooka  Wykorzystajcie swoje możliwości  

na fakebooku i stwórzcie niesamowite profile naszego Patrona, które będą wizytówką tej szkoły!  

Zasada jest identyczna. Liczymy na WAS!!! 

 

Uwaga! 

Proponowane  narzędzie – Fakebook -  nie jest prawdziwym facebookiem, tylko jakby planszą, 

na którą możemy wklejać różne informacje lub obrazy, ustawić ilość “lajków” itd.  

 

Materiały pomocne przy tworzeniu profilu:  

http://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/file/4077/classtools_-_tutorial.pdf - tutorial jak stworzyć 

fakebook 

https://www.youtube.com/watch?v=PFfyqu5dChA       filmik instruktażowy 

Przykładowe profile: 

Fryderyka Chopina: 

 https://www.classtools.net/FB/1009-3568Dw 

 https://www.classtools.net/FB/1638-bcYfYW 

 https://www.classtools.net/FB/1926-DWMYAy 

http://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/file/4077/classtools_-_tutorial.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PFfyqu5dChA
https://www.classtools.net/FB/1009-3568Dw
https://www.classtools.net/FB/1638-bcYfYW
https://www.classtools.net/FB/1926-DWMYAy


  

 Adama Mickiewicza: 

 https://www.classtools.net/FB/1259-u6TVis 
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