REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu
Historyczno-Plastycznego
„100 Bohaterów Na 100 Lat Niepodległości”
CELE KONKURSU

I.


kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, motywującej
do uczestniczenia w konkursach historycznych,



motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych,



poszerzenie wiedzy historycznej uczniów szkół podstawowych,



kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania wydarzeniami
związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,



chronienie przed zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy przyczynili się do
odzyskania przez Polskę niepodległości,



doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie
uzdolnionych,



rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.



umiejętność wykorzystywania motywów patriotyczno – historycznych (postacie,
symbole, wydarzenia) w twórczości artystycznej.

II.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Konkurs o charakterze historyczno-plastycznym polega na zaprojektowaniu i wykonaniu
banknotu o nominale 100 zł. Na awersie banknotu należy umieścić wizerunek jednego z wielu
lokalnych bohaterów walk o wolność i niepodległość Polski (od 1772 r. do 1989 r.). Format
banknotu: 42 cm na 25 cm; technika – tusz, ołówek, kredki, kredki akwarelowe. Integralną
częścią pracy dla wyżej wymienionych kategorii wiekowych będzie pisemna informacja o
osobie znajdującej się na banknocie umieszczona na rewersie banknotu. Prac nie należy
rolować.
Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie
oznacza wpisanie tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

III.

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.05.2018 r. i kończy w dniu 19.10.2018 r.
3. Kartę zgłoszenia do konkursu (załącznik 1) należy przesłać do Organizatora do dnia
22 czerwca 2018 r. na adres: sp225@edu.um.warszawa.pl
4. Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych;


dla uczniów klas 4 – 6



dla uczniów klas 7 – 8

5. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

ETAP SZKOLNY
trwa od 21 maja 2018 r. do 30.09.2018r (liczy się data stempla pocztowego)
Dyrektorzy szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie, są
współorganizatorami etapu szkolnego i powołują Szkolne Komisje Konkursowe, które
do dnia 30 września 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) przesyłają do
Organizatora etapu ogólnopolskiego:


po trzy najlepsze prace w każdej z dwóch kategorii wiekowych (maksymalnie 6
prac) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 225
ul. J. Brożka 15
01-451 Warszawa
Każda praca powinna być opisana (Metryczka pracy – Załącznik nr 2)



protokół z przeprowadzonego konkursu (Załącznik nr 3)



kartę zgłoszeniową do etapu ogólnopolskiego (Załącznik nr 4) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 225
ul. J. Brożka 15
01-451 Warszawa
lub e-mail: sp225@edu.um.warszawa.pl



Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi.



Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich PREZENTOWANIA
w trakcie Wielkiej Gali będącej podsumowaniem konkursu i na stronach
internetowych szkoły i Urzędu Dzielnicy Wola oraz w siedzibach instytucji
patronujących konkursowi.



Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu,
w tym publikowanie wyników na stronie szky

ETAP OGÓLNOPOLSKI
trwa od 30 września do 19 października 2018 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie powołuje
Komisję Konkursową w skład, której wejdą przedstawiciele Państwowej Wytwórni
Papierów Wartościowych, Urzędu m. st. Stołecznego Warszawa – Wola oraz
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 225 w Warszawie.
6. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas Wielkiej Gali w dn. 26.10.2018 r.
o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego przy
ul. Brożka 15 w Warszawie.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

IV.

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Prace są oceniane wg następujących kryteriów:

V.



zgodność treści pracy z tematem konkursu (0 – 2 pkt.),



poprawność informacji zamieszczonych w opisie (0 – 3 pkt.),



innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu; jako kreatywność należy
rozumieć przedstawienie mało znanego bohatera zasłużonego dla lokalnej
społeczności (0 – 6 pkt.),



ogólne wrażenie estetyczne, staranność oraz samodzielność wykonania (0 – 3
pkt.).

NAGRODY

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach do dnia 20 października 2018 r.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Fundatorami nagród będą: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 225 im. Józefa
Gardeckiego w Warszawie oraz sponsorzy.

VI.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU:
Piotr Jusiak piotr.jusiak@sp225.edu.pl
Anna Romanek anna.romanek@sp225.edu.pl
Anna Dziedziejko anna.dziedziejko@sp225.edu.pl

Załącznik nr 1
………………………………, dn. ........................

/ pieczątka szkoły

/

KARTA UCZESTNICTWA

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
HISTORYCZNO-PLASTYCZNYM
„100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

Szkoła

....................................................................................

Adres szkoły ..................................................................................
Tel./Fax

.....................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela ..........................................................

PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225
ul. J. Brożka 15
01 - 451 WARSZAWA
tel./fax 22 836 14 74
mail: sp225@edu.um.warszawa.pl
do dnia 22 czerwca 2018 r.

..............................................
podpis osoby wypełniającej kartę

Załącznik nr 2
………………………………, dn. ........................

/ pieczątka szkoły /

METRYCZKA PRACY
KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO
„100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”
w roku szkolnym 2018/2019
KATEGORIA
………………………………………………………………………………………...
IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY
………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
……………………………………………………………..

Załącznik nr 3
………………………………, dn. ........................

/ pieczątka szkoły /

PROTOKÓŁ

Z PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO
„100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”
w roku szkolnym 2018/2019
Dnia .................... r. przeprowadzono I etap /szkolny/ konkursu.
W konkursie udział wzięło ..................... uczniów.
Do II etapu /ogólnopolskiego/ zakwalifikowało się ................... uczniów.

Szkolna Komisja w składzie:
PRZEWODNICZĄCY: .......................................................
CZŁONKOWIE:

PODPIS

1...........................................................

................................

2...........................................................

.................................

dokonała oceny prac oraz wyłoniła uczestników etapu ogólnopolskiego.

Załącznik nr 4
………………………………, dn. ........................

/ pieczątka szkoły /

KARTA ZGŁOSZENIA
DO ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO
„100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”
w roku szkolnym 2018/2019
Uczniowie zakwalifikowani do II etapu:
Lp. Nazwisko i imię

Kategoria;
klasa

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

……………………………………………
podpis przewodniczącego komisji

