KONKURS
„ZSP NR 5 DLA NIEPODLEGŁEJ !”
W RAMACH OBCHODÓW 100-EJ ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Celem konkursu jest:
 godne upamiętnienie 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123
latach zaborów,
 kształtowanie wśród młodzieży postawy patriotycznej oraz pamięci o najważniejszych
wydarzeniach historycznych,
 kształtowanie i rozwijanie twórczości uczniów.
Konkurs „ZSP NR 5 DLA NIEPODLEGŁEJ !” jest konkursem o tematyce
międzyprzedmiotowej dotyczącej XX – lecia międzywojennego od 11 listopada 1918 roku
do wybuchu II wojny światowej 01 września 1939 r. i odnosi się do różnych dziedzin kultury:
literatury, muzyki, filmu oraz nauki, sportu, ekonomii, polityki i innych związanych ze
wskazanym okresem dziejów Polski.
Zasady konkursu
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas (nie ma ograniczenia ilości
uczestników danej klasy).
2. Prace muszą być zgodne z celem konkursu.
3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: plakat, rzeźba, tekst
literacki.
4. Jeden uczestnik może zgłosić pracę w jednej lub dwóch kategoriach.
5. Prace w I kategorii – plakat - muszą być zgłaszane na kartonach w wymiarach: A2
lub A3.
6. Prace w II kategorii – rzeźba – mogą być wykonane z różnego materiału, wielkość
nie jest rygorystycznie określona.
7. Prace w III kategorii – tekst literacki – może mieć formę wiersza lub opowiadania.
Uczeń może złożyć pracę w formie poetyckiej lub prozatorskiej. Opowiadanie
nie może przekraczać 4 stron A4 wydruku, pisanych czcionką Times New Roman 12,
interlinia 1,5.
8. Chęć udziału w konkursie uczeń powinien zgłosić nauczycielowi danego przedmiotu,
z którym związana jest tematyka plakatu. Nauczyciel przekazuje dane uczestnika
konkursu przewodniczącym Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę (Monika Klukas, Marek Szczepański).
9. Termin zgłaszania prac: do 31 października 2018 r.
10. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja prac odbędą się 09 listopada
2018 r.w auli szkoły w ramach Obchodów 100-ej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
11. Termin zgłaszani się do Konkursu: 20 września 2018. (Osoby zainteresowane mogą
również przystąpić do Konkursu w terminie późniejszym).
12. Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
Organizatorzy: Monika Klukas, Marek Szczepański

