
Regulamin konkursu historycznego:

 „Ślady przeszłości – II wojna światowa w archiwach rodzinnych”.

Rozdział I - Postanowienie ogólne

1. Nazwa konkursu: „ Ślady przeszłości – II wojna światowa w archiwach rodzinnych”.
2. Dane organizatora: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.
3. Cele konkursu:

a. upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej,

b.  włączenie młodego pokolenia w obchody rocznicowe,

c. pokazanie wydarzeń II wojny światowej poprzez historię naszych rodzin, 

d. budowanie więzi międzypokoleniowej,

e. zainteresowanie historią najnowszą,

4. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

 

Rozdział II – Zasady konkursu. Nagrody

1. Deklarację przystąpienia do konkursu należy zgłosić nauczycielowi historii.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza

Korczaka w Kleszczowie.

3. Prace konkursowe mogą mieć następujące formy:

a. pamiątka  rzeczowa  (  przyjmowane  będą  fotografie  tych  pamiątek)  z  opisem

jej historii ( forma drukowana – arkusz A4),

b.  fotografie  osób (fotokopie)  –  przedstawienie  postaci  i  jej  historii  związanej

z II wojną światową ( forma drukowana – arkusz A4), 

c. fotografie  wydarzeń (fotokopie),  związanych z  II  wojną  światową,  na  których

znajdują się członkowie naszych rodzin z opisem (forma drukowana – arkusz

A4).



4. Konkurs trwa od 23 września 2019 r. – 31 października 2019 r.
5. Prace konkursowe w podpisanych i zaklejonych kopertach należy składać do Pani Renaty

Skalskiej  do dnia 31 października 2019 r., sala 210. Na kopercie należy umieścić nazwę

konkursu oraz imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia i klasę.

6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
7. Komisja konkursowa oceniać będzie przede wszystkim:

a. pomysłowość i oryginalność zaprezentowania tematu,
b. czytelność przekazu,
c. estetykę.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  podczas szkolnych obchodów Narodowego Święta

Niepodległości.

9. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na forum szkoły.

10. Dla  zwycięzców  przewidziano  dyplomy,  nagrody  rzeczowe  oraz  oceny  z  historii,  zgodnie

z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole.

11. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykorzystania  prac  konkursowych  do  zorganizowania

tematycznej wystawy na terenie szkoły.


