Projekt Szkół Gminy Michałowice
„Młodzi dla Niepodległej”
1. Konkurs plastyczny : luty – kwiecień (zakończony wystawą maj listopad)
2. Gra terenowa: dla uczniów klas 4-6 i 7-III G – maj 2018
3. Bieg Młodych dla Niepodległej – wrzesień
4. Quest dla klas 7-III G – wrzesień 2018
5. Konkurs wiedzowy ( etap szkolny do 15 października, etap
międzyszkolny zespołowy – około 6 listopada (Raciborowice)
Gala – Podsumowanie projektu – 11 listopada 2018. Wręczenie nagród przez
Wójta Gminy Michałowice

Projekt „ Młodzi dla Niepodległej”
KONKURS PLASTYCZNY
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa w Michałowicach, Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Szkoła
Podstawowa w Więcławicach
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:





propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z wielkimi Polakami;
pogłębianiewśród dzieci i młodzieży miłości do ziemi ojczystej;
popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży;
rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodych;

ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie szkół w Michałowicach, Raciborowicach i Więcławicach Starych;

TERMINY :








Etap szkolny - zakończenie: 26 marca 2018
Wyłonienie prac wyróżnionych przez komisję CKiP: 9 kwietnia 2018
Oprawa graficzna: 26 kwietnia 2018
Wystawa w Bibliotece Publicznej: od 4 maja 2018
Wystawa u państwa Lorenzów: od 7 sierpnia 2018
Wystawa w poszczególnych szkołach Gminy Michałowice:
wrzesień- październik 2018
Wystawa w Bibliotece Publicznej: listopad 2018

REGULAMIN:
1. Uczniowie klas 1-3 SP wykonują indywidualniena zajęciach szkolnych rysunek lub
collage.
Tytuł: Portret wielkiego Polaka (do wyboru)
Format pracy: A-4
Ocena: szkolne jury wybiera 10 najlepszych prac i oddaje do oceny przez komisję
CKiP
Kodowanie prac: Każda praca jest opatrzona metryczką wg wzoru:
S1 - 1a – 16 (Michałowice, klasa 1a numer w dzienniku 16)
S2 – 1a- 16 (Raciborowice, klasa 1a numer w dzienniku 16)
S3 – 1a- 16 ( Więcławice, klasa 1a numer w dzienniku 16)
2. Uczniowie klas 4-6 SP wykonują indywidualnie pracę na temat: Jak świętujemy
niepodległość? Jak okazujemy miłość do ojczyzny?
Format: A-3
Technika: farby, pastele, collage
Ocena: szkolne jury wybiera 10 najlepszych prac i oddaje do oceny przez komisję
CKiP
Kodowanie prac: Każda praca jest opatrzona metryczką wg wzoru:
S1 - 6a – 10 (Michałowice, klasa 6a numer w dzienniku 10)
S2 – 6a- 10 (Raciborowice, klasa 6a numer w dzienniku 10)
S3 – 6a- 10 ( Więcławice, klasa 6a numer w dzienniku 10)
3. Uczniowie klas 7-8 SP i II –III Gim wykonują indywidualnie plakat
niepodległościowy z hasłem.
Format: A-3
Technika: Dowolna
Ocena: szkolne jury wybiera 10 najlepszych prac i oddaje do oceny przez komisję
CKiP
Kodowanie prac: Każda praca jest opatrzona metryczką wg wzoru:
G1 - 7a – 10 (Michałowice, klasa 7a numer w dzienniku 10)
G2 – 7a- 10 (Raciborowice, klasa 7a numer w dzienniku 10)
G3 – 7a- 10 ( Więcławice, klasa 7a numer w dzienniku 10)

4. Do etapu gminnego szkoła zgłasza tylko jedną pracę danego uczestnika. Każdy
uczestnik konkursu oddaje szkolnemu koordynatorowi oświadczenie rodziców
dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik 1)
5. Ocena prac
Jury szkolne po wyłonieniu 30 prac ( po 10 z każdego etapu edukacyjnego) przekazuje
prace do oceny Jury w CKiP (etap gminny). Komisja z 90 dostarczonych prac (po 30 z
każdej szkoły) wybiera 30 prac wyróżnionych oraz 15prac ( po 5 z każdego etapu
edukacyjnego) na miejsca punktowane (miejsca 1, 2,3). Wszystkie prace (45)
wyróżnione przez komisje CKiP będą prezentowane na wystawach w Bibliotece
Publicznej, w Dworze Lorenzów i poszczególnych szkołach Gminy.
Kryteria oceny:
- koncepcja plastyczna pracy, w tym zgodność z celami projektu
- wartość artystyczna
- kompozycja
- ogólny wyraz artystyczny
- poszukiwanie własnych sposobów przekazu –oryginalnośćformy i treści

6. Nagrody
Wszyscy uczniowie, których prace będą eksponowane na wystawie otrzymają
nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone na Gali – podsumowaniu projektu
11 listopada 2018 r.w Bibliotece Publicznej.

