Regulamin
szkolnego konkursu plastyczno- wiedzowego „Św. Mikołaj - biskup i .... "
1.Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach oraz Rada
Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.
2.Patronat Honorowy:
Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Chorzelach ksiądz kanonik Stanisław Dziękiewicz
3.Cele konkursu:
a)ukazanie Św. Mikołaja jako postaci historycznej;
b)promowanie wśród uczniów postaci Św. Mikołaja jako biskupa i darczyńcy;
c)kształtowanie prawidłowego obrazu wolontariatu w środowisku szkolnym i rodzinnym;
d)zachęcanie do poznania historii życia, wizerunku i działalności Św. Mikołaja biskupa;
e)rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej i wiedzowej;
f)kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych;
g) propagowanie wśród uczniów różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi;
4.Uczestnicy konkursu:
- uczniowie klas I-III (forma plastyczna)
- uczniowie IV-VI (forma wiedzowa)
5.Warunki uczestnictwa w konkursie uczniów klas I-III:
- forma pracy blok techniczny A3
- technika dowolna
- pracę każdy uczeń wykona samodzielnie tylko na zajęciach lekcyjnych w czasie zajęć edukacji
plastycznej lub katechezy pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia
- praca zgłoszona do konkursu nie może być przedstawiana w innych konkursach
- z każdej klasy do konkursu wybrane zostaną trzy prace plastyczne , wyboru dokonuje
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastycznej lub katecheta
- praca na konkurs powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, klasą oraz
imieniem i nazwiskiem opiekuna.
6. Kryteria oceny prac plastycznych w klasach I-III :
- zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu
- oryginalność, kreatywność i samodzielność wykonania
- dobór środków i techniki plastycznej
- walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna i technika wykonania
7.Termin składania prac plastycznych w klasach I-III:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Chorzelach do dnia 29 listopada 2016r. (wtorek). Oceny prac dokona komisja
powołana przez dyrektora szkoły.
8. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
9.Warunki uczestnictwa w klasach IV-VI:
- forma wiedzowa (materiały przygotują katecheci)
- po 3 osoby z klasy
- w 2 etapach (klasowy i szkolny)
- 3 miejsca finałowe
10.Konkurs wiedzowy w kl.IV-VI w formie pisemnej przeprowadzą katecheci

w następujących terminach:
- I etap (klasowy) 22 .11.2016 r. (wtorek)
- II etap (szkolny) 29.11.2016 r. (wtorek)
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
11.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek)
12.Postanowienia końcowe:
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wypłacania honorariów autorskich;
- Planuje się wystawę nagrodzonych prac oraz publikację na stronie internetowej szkoły oraz
w gazetkach szkolnych;
- Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów;
- Każdy uczestnik biorący udział w konkursie, przekazując pracę na konkurs, wyraża zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów, podania
autorstwa pracy konkursowej oraz prezentacji pracy;
Uczestnicy
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w pracach konkursowych nie naruszają żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także
przepisów prawa;
- Każdy uczeń biorący udział w konkursie, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Dyrektor szkoły oraz Rada Rodziców

