Regulamin szkolnego konkursu
„Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński”
ORGANIZATOR:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
TEMAT KONKURSU:
„Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński”
TREŚĆ KONKURSU:
Życie i działalność Stefana Wyszyńskiego.
Prace ukazać mają postać Kardynała, jego życiorys, działalność, wartości, które głosił.
CELE KONKURSU:
•
pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
•
inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, literatury, narzędzi TIK
•
popularyzacja działań plastycznych, informatycznych, historycznych, religijnych
i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do:
1)
uczniów klas I - IV (praca plastyczna),
2)
uczniów klas V-VI (książka tematyczna – lapbook lub album),
3)
uczniów klas VII-VIII (prezentacja multimedialna).
KATEGORIE:
I PRACE PLASTYCZNE – klasy 1-4
 Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej np. akwarela, tempera,
pastele, wydzieranki, collage oraz dowolne techniki graficzne (za wyjątkiem prac
przestrzennych i z użyciem materiałów takich jak: piasek, liście, ryż itp.).
 Format prac: A4
 Prace przynosimy do katechetów, którzy uczą w danej klasie.
 Prace należy podpisać ołówkiem z drugiej strony.
II KSIĄŻKI TEMATYCZNE (Lapbook lub album) – klasy 5-6
 Prace poświęcone Kardynałowi, Jego życiu, działalności lub wartościom, które głosił.
 Prace przynosimy do p. Aliny Kowalewicz.
 Prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa)
III PRACE MULTIMEDIALNE – klasy 7-8
 Pracą multimedialną jest wykonanie prezentacji dotyczącej życiorysu i działalności
Stefana Wyszyńskiego (proszę podać imię, nazwisko oraz z jakich stron czy literatury
korzystano przy tworzeniu prezentacji)
 Pracę przesyłamy przez Classroom na utworzony specjalny folder konkursowy.
 Uczniowie zainteresowani z klas 7 i 8 zgłaszają udział przez e-dziennik do p. Edyty
Wójtowicz.
JURY:
Nauczyciele religii i historii.

FORMY DOSTARCZENIA PRAC
Prace plastyczne należy dostarczyć do nauczycieli religii uczących w danej klasie.
Książki tematyczne (Lapbook lub album) dostarczamy do p. Aliny Kowalewicz.
Prezentację multimedialną należy przesłać na utworzony folder konkursowy w Classroom.
TERMIN
Termin przynoszenia i wysyłania prac do dnia 30 września 2021r.
NAGRODY:
I miejsce w trzech kategoriach – nagroda rzeczowa, dyplom, punkty do oceny z zachowania
oraz ocena z przedmiotu religii i historii
II i III - Dyplom, punkty do oceny z zachowania oraz ocena z przedmiotu religii i historii
UWAGI KOŃCOWE:
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie szkoły lub Facebooku szkoły
nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze.
Organizator przewiduje możliwość zorganizowania wystawy prac, ale zastrzega sobie wybór
tylko części z nich.

