Regulamin Szkolnego Konkursu plastycznego
z okazji Święta Niepodległości
Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości – 11 listopada
zapraszamy dzieci z klas 0-III do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

pt. KOCHAM POLSKĘ- DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Z miłości do Polski na Dzień Niepodległości

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 6 w Gdańsku.
Koordynatorzy: mgr Danuta Sobiegraj, mgr Urszula Reterska,
mgr Anna Bukowska
2. Cele konkursu:
– propagowanie u dzieci postaw patriotycznych,
– kształtowanie poczucia dumy narodowej i szacunku wobec Ojczyzny,
– zainteresowanie uczniów historią Polski,
– rozwijanie zainteresowan artystycznych,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,
– prezentacja indywidualnych zdolności plastycznych.
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Zasady i kryteria oceniania:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III,
każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną,
konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4 lub A3
(technika i sposób wykonania prac dowolna),
wykonana praca nawiązywać ma do tematyki Święta Niepodległości,
kryteria oceniania: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne
i estetyczne,
do konkursu będą przyjmowane prace pozostawione u wychowawcy klasy
wraz z danymi autora (imię i nazwisko, klasa) i wypełnioną kartą
zgłoszeniową, która znajduje się na ostatniej stronie regulaminu,
prace należy składać do 17 listopada 2020r u wychowawcy danej klasy lub
organizatorów konkursu,
• Uczniowie w klasach pracujących zdalnie, przesyłają wychowawcom
zdjęcia prac oraz kartę zgłoszeniową,
• prace oceniać będzie Jury powołane przez koordynatorów
• decyzja Jury jest ostateczna
• ogłoszenie wyników nastąpi 19 listopada 2020r.
• Wychowawcy proszeni są o przysyłanie zdjęć prac na adres mailowy
u.reterska@zsp6.edu.gdansk.pl lub mojaklasa.sp6@wp.pl albo dostarczenie
prac do Pań Danuty Sobiegraj i Anny Bukowskiej do sali 0b.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
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Karta Zgłoszeniowa Szkolnego Konkursu plastycznego
z okazji Święta Niepodległości
pt. KOCHAM POLSKĘ- DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Z miłości do Polski na Dzień Niepodległości

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………

Klasa: ……………

Wyrażam zgodę, na udział mojego dziecka w Szkolnym Konkursie Plastycznym
pt. KOCHAM POLSKĘ- DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI oraz publikację pracy
wykonanej przez dziecko na stronie internetowej szkoły i Facebooka szkolnego.

………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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