UWAGA! KONKURS!
Uczestnicy kółka przyrodniczego

wraz z nauczycielką zapraszają uczniów
z klas IV -VIII do udziału w szkolnym
konkursie przyrodniczym

"Jesienny wianek".
Praca konkursowa musi być przestrzenna. Może być wykonana w
dowolnym formacie i dowolnej technice, powinna jednak zawierać
elementy przyrodnicze związane z jesienią.
Prace podpisane imieniem, nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której
uczęszcza, należy dostarczyć do p. Aleksandry Szarejko do dnia
06 listopada 2020r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2020r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Organizatorzy

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły.

REGULAMIN
KONKURSU "JESIENNY WIANEK"

Organizator konkursu:
Uczniowie uczestniczący w kole przyrodniczym wraz z nauczycielem A. Szarejko
Termin konkursu:
19.10.202r. - 06.11.2020r.
Celem konkursu:
- uwrażliwienie uczniów na piękno natury,
- poznanie darów jesieni,
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczniów.
Tematyka:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej jesienny wianek.
Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej w Siemyślu.
2. Przy tworzeniu jesiennego wianka dozwolona jest pomoc ze strony rodzica lub też nauczyciela.
3. Konkurs polega na wykonaniu pracy przestrzennej z wykorzystaniem elementów przyrodniczych
związanych z jesienią. Praca może być wykonana w dowolnym formacie i dowolnej technice.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora,
b) klasa, do której uczęszcza autor.
6. Termin oddawania prac: 06 listopada 2020r. (do p. Aleksandry Szarejko)

Rozstrzygnięcie konkursu:
- Oceny dostarczonych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

- Oceniane będą:
a) Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu pracy konkursowej- 0 pkt – 5 pkt.
b) Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie 0 pkt – 3 pkt.
c) Walory estetyczne pracy 0 pkt – 2 pkt.
- Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.11.2020r.
- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
- Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
- Wręczenie nagród odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole podczas
pandemii COVID-19
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
nagrodzonych osób i opiekunów. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację.

