
           SZKOLNY KONKURS PATRIOTYCZNY
                dla uczniów klas IV – VIII

„Droga do Niepodległości oczami młodego patrioty”
MAKIETA

ORGANIZATORZY KONKURSU:
• Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
• Stowarzyszenie MOTYW

CELE KONKURSU:
 rozwijanie zdolności manualnych (plastyczno – technicznych)
 poznawanie historii własnego kraju
 kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej
 promowanie postaw patriotycznych dzieci
 upowszechnienie dziecięcej twórczości w środowisku szkolnym

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV – VIII naszej Szkoły. Zgłoszenie pracy na konkurs jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (imię i nazwisko dziecka, klasa)
i przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora (w tym przypadku naszej szkoły), do prezentacji
prac na wystawie w naszej placówce oraz w dostępnych mediach w razie potrzeb.

FORMAT PRACY: podstawa makiety: do 40cm x 50cm, wysokość: bezpieczna

TECHNIKA WYKONANIA: uczestnik wykonuje pracę plastyczno – techniczną – makietę, na której
prezentuje wydarzenie historyczne, mające wpływ na Odzyskanie Niepodległości przez Polskę lub
własną wizję Drogi do Niepodległości Polski. Makieta powinna być uzupełniona w opis sytuacyjny
(tytuł  makiety,  krótki  opis,  dane  uczestnika/ków).  Uczestnicy  mogą  być  wspierani  w  swoich
działaniach przez rodziców/opiekunów lub najbliższych. Regulamin konkursu dopuszcza wykonanie
wspólnej pracy przez rodzeństwo – uczniów naszej szkoły.

PRZEBIEG/  ETAP  KONKURSU: Komisja  konkursowa  wyłoni  zwycięskie  prace  zgodnie  z
podanymi kryteriami.

KRYTERIA  OCENY  PRACY:  trafność  doboru  tematu  pracy,  twórcza  pomysłowość
i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, stopień trudności oraz ogólna estetyka wykonania
pracy.

TERMIN  SKŁADANIA  PRAC:  Prace  należy  składać  do  15  listopada  2021r.
w sali nr 11 (nauczyciel plastyki – p. Tomasz Cichy) lub w sali nr 15 (nauczyciel techniki – 
p. Małgorzata  Sikorska).  Podsumowanie  konkursu  podczas  OGNISKA
PATRIOTYCZNEGO – 19 listopada 2021r.  (piątek). Autorzy  prac  zostaną  nagrodzeni
i otrzymają dyplomy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Nauczyciel historii – pani Jolanta Kurowska

Nauczyciel plastyki – pan Tomasz Cichy

Nauczyciel techniki – pani Małgorzata Sikorska
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