REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

I. Cele konkursu:
- kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez pogłębianie wiedzy o
udziale ich przodków w walkach o niepodległość Polski,
- kultywowanie wartości, ideałów i postaw patriotycznych,
- zainspirowanie i zachęcenie dzieci do samodzielnych badań nad historią swojej
rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.
- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami
wypowiedzi.
II. Organizacja konkursu:
- Przedmiotem konkursu jest m.in :
-zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji uczestników walk
niepodległościowych,
-zebranie i opracowanie (opis) pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń
związanych z walkami o niepodległość i udziałem w nim przodków uczniów.
Regulamin konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły.
Ostateczny termin zgłoszenia prac konkursowych upływa z dniem 25 maja
2018r. Opisane imieniem i nazwiskiem prace należy złożyć w gabinecie
dyrektora szkoły.
Adresaci konkursu: wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Małkowicach
Uczestnicy konkursu przedstawiają historię swojego przodka w formie
opowiadania (minimum 2 strony A4 ), rysunku bądź kopii zdjęć z opisem.
Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej oraz na nośniku
elektronicznym- płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa 14
Times New Roman , odstępy między wierszami 1,5 wiersza).
Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora szkoły dokona oceny
prac konkursowych, uwzględniając :
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- poprawność historyczną i ciągłość rozwijanego tematu,
- treść opowiadania powinna zawierać następujące elementy: wprowadzenie do
tematu, jego rozwinięcie, oraz wyraźnie zaakcentowane zakończenie,
- kompozycję i język pracy,
- estetykę wykonania prac.

Informujemy, że prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i zostaną
zarchiwizowane w szkolnych zasobach.
III. Rozstrzygnięcie konkursu
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub
zaskarżeniu.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz (w miarę możliwości)
opublikowane.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

IV. Nagrody:
- Programy komputerowe (edukacyjne);
- Nagrody książkowe;
- Dyplomy,
- Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania nagród specjalnych.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień
odbędzie się dnia 30 maja 2018 r.
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