„Pamięć o tych, co oddali życie za ojczyznę, jest nakazem wdzięczności,
bo może przez ich ofiarę i życie my żyjemy”.
( Kardynał Stefan Wyszyński)

Regulamin konkursu plastyczno - literackiego
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Organizator konkursu:
 Organizatorem konkursu jest biblioteka
im. Stefanii Cygańskiej w Jaktorowie.

Szkoły

Podstawowej

Cele konkursu:
 Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych (bohaterowie walk
o niepodległość Ojczyzny).
 Włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Ukazanie wartości poznawania historii własnego narodu, postawy
patriotycznej.
 Pogłębienie świadomości dzieci i młodzieży na temat życia w niepodległym
kraju.
 Kształtowanie potrzeby poznawania historii Polski i czerpania z doświadczeń
poprzednich pokoleń.
 Zwrócenie uwagi na znaczenie niepodległości dla współczesnego człowieka.
 Umożliwienie młodzieży artystycznego wypowiedzenia się na temat wolności,
niepodległości, historii Polski.

Uczestnicy konkursu:
 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefanii Cygańskiej w Jaktorowie.
 Konkurs literacki: uczniowie klas IV – VIII
 Konkurs plastyczny (dwie kategorie wiekowe): uczniowie klas I-III
i uczniowie klas IV-VIII
Zasady organizacyjne konkursu literackiego:
 Prace powinny odwoływać się do słów będących mottem konkursu. Zachęcamy
uczniów, by poszukali śladów walki o wolność Polski i opisali nam miejsca
pamięci narodowej znajdujące się w ich otoczeniu – w miejscowości,
sąsiednich wioskach, w okolicznych lasach.

Propozycja tematu:
- ŚLADY PAMIĘCI W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE (opis opowiadanie,
reportaż, wywiad)
- SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU… (list skierowany do Marszałka Józefa
Piłsudskiego)
W przypadku prac prozatorskich uczestników konkursu obowiązują następujące
kryteria formalne:
 Praca nie może być dłuższa niż 4 strony A-4
 Tekst ma być napisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 12, interlinia – 1, 5
wiersza
 Ocenie będzie podlegać: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi, trafność
przywołanych przykładów literackich, poprawność stylistyczna i ortograficzna,
zachowanie wybranej formy wypowiedzi, estetyka i samodzielność pracy.
 Oceny prac dokona komisja, powołana przez organizatora konkursu.
 Prace (z podaniem imienia i nazwiska autora oraz klasy) należy składać w bibliotece
Szkoły Podstawowej do dnia 25.10.2018r..

Zasady organizacyjne konkursu plastycznego:
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na temat „JESTEM
POLAKIEM”. Rysunki mogą przedstawiać dowolną scenę z życia codziennego
uwzględniającą postawy patriotyczne, scenę z historii Polski, związaną
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, miejsce pamięci narodowej
z dowolnego miejsca w Polsce (pomnik, krzyż, cmentarz – na odwrocie
w metryczce, proszę wskazać, gdzie znajduje się przedstawione miejsce).
 Technika wykonania prac: dowolna, trwała, płaska (malarstwo, grafika,
rysunek itp.).
 Format prac: maksymalnie A3
 Na odwrocie pracy należy przykleić metryczkę (załącznik nr1)
 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy
IV- VIII.
 Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę (oceniane będą
wyłącznie prace indywidualne).
 Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 Wszystkie prace będą wyeksponowane w szkolnej bibliotece od dnia
rozstrzygnięcia konkursu.
 Organizator nie zwraca prac.
 Prace należy dostarczyć do biblioteki Szkoły Podstawowej do dnia
25.10.2018r..

Postanowienia końcowe:
 Podsumowanie konkursu plastyczno – literackiego nastąpi w listopadzie
podczas apelu podsumowującego obchody 100-lecia niepodległości
w naszej Szkole.
 Dla zwycięzców każdej z form konkursu przewidziano nagrody.
 Szczegółowych
informacji
udziela
nauczyciel
bibliotekarz
Beata Wesołowska, w godzinach pracy biblioteki Szkoły Podstawowej.

Załącznik nr 1
Metryczka obowiązuje uczestników konkursu plastycznego.

Imię i nazwisko uczestnika

Wiek, klasa

Dodatkowe informacje o pracy (tytuł, lub
opis miejsca przedstawionego na rysunku)

