Konkurs o Patronie Szkoły

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Regulamin
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU
Cele Konkursu:
1. Poznanie wpływu życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego na
współczesne dzieje Polski.
2. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas
Tysiąclecia.
3. Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów, których celem
nadrzędnym jest dobro człowieka.
4. Wyrażanie własnych przeżyć środkami literackimi, plastycznymi oraz za pomocą
nowoczesnych technik komputerowych.
5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
6. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs przeprowadzony zostanie w kilku kategoriach:

I.

Konkurs plastyczny na portret Patrona wykonany dowolną techniką. Format
pracy A4. Pracę należy wykonać indywidualnie. Wszyscy uczniowie z klas I – III.

II.

Konkurs literacki - rozwiń myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
„Z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość
człowieka”. Dowolna forma, nie powinna przekraczać 4 stron formatu A – 4. Pracę
należy wykonać indywidualnie. Uczestnictwo dobrowolne. Klasy I – III.

III.

Konkurs multimedialny - Życie, działalność i nauki Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Prezentacja multimedialna wykonana na płycie CD (PowerPoint
2003, 2007, OpenOffice), objętość od 20-30 slajdów. W przypadku korzystania
z zasobów internetowych proszę o podanie źródła na ostatnim slajdzie. Pracę należy
wykonać indywidualnie lub grupowo. Uczestnictwo dobrowolne. Klasy I – III.

IV. Konkurs z wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim – tylko klasy I. Przebiega
w dwóch etapach. I etap w formie testu - wszyscy uczniowie klas I. 04 listopada
2013r. – 5 lekcyjna. II etap w formie teleturnieju w czasie otrzęsin – 3 uczniów
z każdej klasy, którzy najlepiej napiszą test wiedzowy. Zasady II etapu określa
załącznik do niniejszego regulaminu.
1. Do prac należy dołączyć dane osobowe: imię i nazwisko autora, klasa, imię
i nazwisko opiekuna.
2. Organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

publikowania

prac

bez

wypłacania

honorariów autorskich.
3. Prace przechodzą na własność organizatora.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz akceptacją
powyższego regulaminu.
5. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

ewentualne

zniszczenie

lub

uszkodzenie prac.
OCENA PRAC
1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej oraz przyznanie nagród
i wyróżnień dokona Jury powołane przez organizatora.
2. Jury będzie brało pod uwagę: ilość i bogactwo informacji, oryginalność oraz walory
artystyczne, stronę merytoryczną, wygląd graficzny, nawigację prezentacji, strukturę
i funkcjonalność.
3. Prace niezgodne z polskim prawem oraz ogólnie przyjętymi normami będą
zdyskwalifikowane.
4. Dla autorów najlepszych prac w każdej kategorii przewidziane są ciekawe
nagrody i dyplomy; oceny cząstkowe z wybranych przedmiotów (j. polski,
informatyka, religia, historia, plastyka oraz punkty z zachowania)
TERMINARZ

Prace konkursowe prosimy składać do dnia 07. 11. 2013 r.
Posiedzenie Jury odbędzie się 08. 11. 2013 r.
Wystawa pokonkursowa i uroczyste wręczenie nagród nastąpi
w Dniu Święta Szkoły.
Wszystkie prace oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować do
nauczycieli:
Konkurs plastyczny – p. Barbara Raczkowska - Bobek
Konkurs literacki – p. Anna Dąbrowska - Czochańska
Konkurs multimedialny – p. Katarzyna Leszczyńska
Konkurs wiedzy – p. Maria Jabłońska, p. Karolina Czarniecka
Koordynator konkursu – p. Beata Gawryluk

