Ogólnopolski Konkurs „Mój patron.”
Regulamin
1.

Cele realizacji zadań konkursowych
• Popularyzowanie sylwetek patronów Szkół Podstawowych w Polsce.
• Poszerzanie wiedzy młodzieży o wybitnych osobistościach historycznych.
• Stworzenie młodzieży okazji wykazania się uzdolnieniami i kreatywnością.

2.

Etapy Konkursu:
• I etap - szkolny - ogłoszenie Konkursu, zebranie prac, wybór najlepszych prac i wysłanie ich na
Konkurs; Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac w kategoriach wiekowych klas 5 i klas
6.
• II etap - ogólnopolski - zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe;
• III etap - ogólnopolski - ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród.

3.

Ogólne zasady udziału w Konkursie dotyczące wszystkich kategorii:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.

Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę wybranych prac.
W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualnych twórców.
Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały udziału w konkursie.
Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań.
Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.
Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy na stronie internetowej szkoły lub w prasie
lokalnej.

Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły.

Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac:

5.

• ocena prac w każdej kategorii w klasach V, VI szkół podstawowych;
• poprawność merytoryczna;
• różnorodność zastosowanych sposobów przekazu;
• oryginalność przekazu.
Informacje konkursowe

Kategoria

Prezentacja
multimedialna

Temat

Mój patron.

Edycja
1. Obowiązkowy
program wykonania
prezentacji :
PowerPoint

Uwagi dotyczące kategorii
1. Każda szkoła może nadesłać
dowolną liczbę prac.:

2. Obowiązkowy
wykaz źródeł
wszystkich plików
multimedialnych.
3. Czas prezentacji
nie może
przekroczyć 6
minut.
4. Odtwarzanie
automatyczne.

2. Prezentacje muszą być przesłane
wyłącznie na płycie CD opisanej
według wzoru z punktu 7.
3. Prace nadesłane na adres emailowy nie będą odbierane.

6.

Adresaci konkursu
•
Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych wszystkich typów.

7.

Wymagane informacje o uczestnikach Konkursu:
• Imię i nazwisko.
• Wiek i klasa.
• Pełna nazwa i adres szkoły.
• Nazwisko nauczyciela.

8.

Terminy
•

Nadsyłanie prac - do 25.05.2017r. na adres

Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa.
(decyduje data st. pocztowego)
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie do 06.06.2017r.
Odczytanie werdyktu przez przewodniczącego komisji konkursowej zostanie uzgodnione z
laureatami.
Nagrody
•
•

9.

• W każdej grupie wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody za I, II i III miejsce.
• Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.
• Nagrodzeni uczniowie za 1 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. ( smartfon
lub tablet.)
• Nagrodzeni uczniowie za 2 i 3 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. (książki)
•
•
•

Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowanie.
Uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.
Dyplomy i nagrody nieodebrane w czasie uroczystego podsumowania konkursu przez nagrodzonych
można będzie odebrać w sekretariacie SP nr 94 w Warszawie.

10. Kontakt :

Szkoła Podstawowa numer 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
ul. Cietrzewia 22a,
02-492 Warszawa.
Justyna Syta – Kierasińska
502-361-801

