KONKURS NA FERIE ZIMOWE 2018!!!
Wszystkie dzieci klas II – III Szkoły Podstawowej zapraszamy do
wzięcia udziału w IV edycji konkursu pt.:
„MÓJ PAMIĘTNIK DOBRYCH UCZYNKÓW

JAKO SPOSÓB NA ZIMOWĄ - FERYJNĄ NUDĘ”

Patronat nad Konkursem objął:
- Inspektor ds. Oświaty w Gminie Jaktorów mgr Ewa Łuniewska,
- Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie –
mgr Dariusz Grabowski
Patronat medialny:
- „Wieści Gminy”,
- radio „Wiktoria”.
Prace konkursowe - „PAMIĘTNIKI DOBRYCH
UCZYNKÓW…” należy oddać do 01. 03. 2018 r. u wychowawcy
klasy lub pedagoga kl. I – III SP, p. Marii Brzostek.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się
06. 04. 2018 r.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu:
Cel Konkursu:
- uczyć dzieci wrażliwości społecznej,
- uczyć pomagania innym,
- uczyć odpowiedzialności za otaczający świat,
- przekonanie dzieci, jak wiele radości daje pomaganie innym
( „bo dobro smakuje tak, jak ciasteczko z leśnymi poziomkami”,
o czym przekonuje dzieci Cecylka Knedelek )

Temat:
„MÓJ PAMIĘTNIK DOBRYCH UCZYNKÓW JAKO SPOSÓB
NA ZIMOWĄ - FERYJNĄ NUDĘ”.
Kryterium Oceny:
- Odbiór estetycznie wykonanych „Pamiętników”.
- Oryginalność i ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.
- Zgodność prezentowanych treści z tematyką Konkursu
(Uwaga: wskazane jest, aby opisany „dobry uczynek” był
zilustrowany poprzez pracę plastyczną lub fotografię)
Nagrody:
- organizator zapewnia dyplomy i nagrody „Super Niespodzianki”
dla zdobywców I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej,
- autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody „niespodzianki”,
- wychowawcy nagrodzonych i wyróżnionych dzieci otrzymają
również pamiątkowe dyplomy,
- rodzice/opiekunowie dzieci nagrodzonych otrzymają pamiątkowe
dyplomy i nagrodę „niespodziankę”.

Warunki uczestnictwa:
- w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II – III Szkoły
Podstawowej w Międzyborowie,
- format (wielkość) wykonanych „Pamiętników Dobrych Uczynków”
jest dowolna,
- prace należy dostarczyć osobiście do wychowawcy klasy,
- termin zdawania prac – 01. 03. 2018 r. ( prace dostarczone po
terminie nie będą rozpatrywane)
- wyróżnienie zwycięzców dokona Komisja w składzie:

Przewodnicząca Komisji:
- Inspektor ds. Oświaty w Gminie Jaktorów
mgr Ewa Łuniewska
Członkowie Komisji:
- w-ce dyr. kl. I – III Szk. Podst.
mgr Renata Brańska
- Pedagog szkolny kl. I – III Szk. Podst.
mgr Maria Brzostek
- N-l nauczania zintegrowanego
mgr Ewa Rosińska
- N-l nauczania zintegrowanego
mgr Dorota Frączek
- spośród nadesłanych prac, nagrodzone i wyróżnione wezmą udział
w wystawie pokonkursowej,
- prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i mogą
zostać przez niego wykorzystane w celu promowania zachowań
prospołecznych.
Udział w Konkursie oznacza zgodę na bezpłatne eksponowanie i
publikowanie wykonanych prac,
- nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.
Informacje uzupełniające:
Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie umieszczona
na stronie internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.
Wystawa prac i wręczenie nagród z udziałem zaproszonych gości
nastąpi w miesiącu maju 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela:
Maria Brzostek
/pedagog szkolny kl. I – III SP – koordynator Konkursu/
e-mail: mariabrzos@vp.pl

