ŚWIĘTO SZKOŁY 2012
UROCZYSTOŚĆ NADANIA
SZTANDARU
Publicznemu Gimnazjum
w Choroszczy
w X – lecie nadania imienia
Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

WRZESIEŃ – LISTOPAD 2012

Terminarz obchodów:
1. 14.09.2012 – Organizatorzy ustalają szczegółowy przebieg Święta Szkoły,
scenariusz części artystycznej z nim związanej oraz harmonogram, przebieg
i tematykę konkursów dotyczących Prymasa Wyszyńskiego.
2. 01.10.2012 – ogłoszenie na forum szkoły tematyki w/w konkursów,
3. 02.10.2012 – ustalenie składu komisji konkursowych,
4. 05.10.2012 – zamknięcie listy drużyn klas I zgłoszonych w konkursie
historycznym i przekazanie drużynom materiałów pomocniczych dotyczących
Patrona (zachęcenie do dalszego, samodzielnego opracowywania biografii
i dokonań księdza Kardynała),
5. 05 – 31.10.2012 – praca w zespołach klasowych oraz samodzielne
przygotowania uczestników poszczególnych konkursów,
6. 05.11.2012 – złożenie indywidualnych prac konkursowych
w poszczególnych komisjach,
7. 05.11.2012 – I etap konkursu historycznego – pisemny test dla drużyn klas I,
8. 06.11.2012 – dogrywka – II etap w przypadku równej ilości punktów wśród
kilku zespołów,
9. 07.11.2012 – rozgrywka finałowa konkursu historycznego – uczestniczą
3 wyłonione wcześniej drużyny,
10. 08.11.2012 – uzyskanie od komisji werdyktów i nazwisk laureatów
poszczególnych konkursów, przygotowanie dyplomów,
11. 14.11.2012 – podsumowanie wszystkich przeprowadzonych konkursów,
wręczenie nagród laureatom oraz przedstawienie przygotowanej części
artystycznej na auli szkoły.

ŚWIĘTO SZKOŁY
KONKURSY
związane z osobą Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 "Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem."
 "Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć
dla niej."
 "Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi...”
 "Od siebie trzeba wymagać najwięcej."
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński

Rozwiń myśl zawartą w wybranym cytacie z dzieł Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w postaci:
 pracy literackiej, indywidualnej lub grupowej max 3 os. (wielkość
pracy minimum na jedną stronę maszynopisu formatu A4),
 wiersza, (forma i wielkość dowolne),
 pracy plastycznej, (format A3, technika dowolna),
 prezentacji multimedialnej, indywidualnej lub grupowej max 3 os.
(zawartość prezentacji minimum 20 slajdów z komentarzem).

Prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się w Zespole Szkół
w dniu Święta Szkoły. Prace powinny być dostarczone w określonych
regulaminem terminach do odpowiedniej komisji.
We wszystkich w/w konkursach przewidziane są, oprócz
nagród, oceny cząstkowe z następujących przedmiotów: j.polski,
historia, informatyka/technika, sztuka, religia oraz punkty
z zachowania.
(SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – p. M. ŁOTOWSKA)

Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy o życiu i posłudze kapłańskiej
Prymasa Stefana Wyszyńskiego;
– kultywowanie pamięci o Patronie Szkoły;
– rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży,
– ukazanie postaci Prymasa Tysiąclecia jako wybitnego
męża stanu,
– ukazanie aktualności nauczania Prymasa
– kształtowanie postaw młodych ludzi przez wskazanie
kardynała Stefana Wyszyńskiego jako wzoru do naśladowania,
Przedmiot konkursu:
1. Inspiracją dla uczestników konkursu jest życie i działalność
Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2. Każdy uczestnik konkursu może być autorem kilku prac.
3. Do każdej pracy należy dołączyć czytelne informacje
z imieniem, nazwiskiem autora pracy oraz klasą.
4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich drukowania,
wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.

Do składu komisji konkursowych zostali zaproszeni
nauczyciele Zespołu Szkół w osobach:
Konkurs polonistyczny:
p. Joanna Gaweł,
p. Anna Dąbrowska–Czochańska,
p. Maciej Kościelecki,

Konkurs plastyczny:
p. Barbara Raczkowska–Bobek,
p. Monika Tekielska;

Konkurs historyczny klas I:
p. Beata Jabłońska,
p. Dariusz Bielawski,
p. Ewa Zalewska;

Konkurs multimedialny:
p. Beata Gawryluk,
p. Katarzyna Leszczyńska,
 Członkowie poszczególnych komisji ocenią zgłoszone prace
zgodnie z ustaloną punktacją do dnia 08.11.2012 (z wyjątkiem
konkursu historycznego, który zostanie rozstrzygnięty według
oddzielnego regulaminu).
 Ogłoszenie wyników poszczególnych konkursów oraz wręczenie
nagród laureatom nastąpi w dniu Święta Szkoły (14.11.2012)
w obecności społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

