,,Przeszłość zachowana w pamięci, staje się częścią teraźniejszości”.
/ Tadeusz Kotarbiński/

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO
,, To Twoja i moja historia…’’
VI EDYCJA
Szkoła łączy pokolenia szkolne wspomnienia naszych pradziadków, dziadków i rodziców
Patronat Honorowy
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Tomasz Zieliński
Wójt Gminy Krynice – Jacek Wiśniewski
Cele konkursu:
 rozwijanie umiejętności odkrywania nieznanych kart z historii szkoły, do
której uczęszczali pradziadkowie, dziadkowie, rodzice;
 wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży niezwykłą historią
szkoły jako pomostu łączącego pokolenia;
 wspieranie wychowania patriotycznego uczniów poprzez twórczość literacką,
plastyczną i fotograficzną.
Organizator:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krynicach
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
Nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki:
Agata Baj, Anna Parfin, Alina Perdun, Alina Wiśniewska
Adresaci konkursu:
 Uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII.
 W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z danej szkoły

Zadania dla uczestników konkursu:
1. Uczeń poszukuje informacji o szkole swoich pradziadków, dziadków
i rodziców. Korzysta ze źródeł historycznych pisanych i niepisanych,
np.: rodzinne albumy, wywiady, szkolne pamiętniki, kroniki, dokumenty.
2. Uczeń przygotowuje: pracę literacką, utwór poetycki, pracę plastyczną, pracę
fotograficzną lub plakat interaktywny. Wybrana przez ucznia forma przekazu
powinna ilustrować niezwykłą i nieznaną historię/opowieść ze szkoły,
do której uczęszczali pradziadkowie, dziadkowie lub rodzice.
Forma prac konkursowych:
Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć jedną pracę
w kategorii zaproponowanej przez organizatora .
 Praca literacka przedstawiona w wybranej formie: opowiadanie z dialogiem,
kartka z pamiętnika, wywiad, wspomnienia. Objętość pracy nie może
przekroczyć 4 stron maszynopisu.
Pracę konkursową opatrzoną pseudonimem należy przesłać w dwóch
egzemplarzach!
Praca powinna być napisana na komputerze w formacie A4, czcionka Times
New Roman14, marginesy 2,5, interlinia 1,5 wiersza, właściwe formatowanie
tekstu.
 Utwór poetycki napisany w dowolnym gatunku lirycznym, tematycznie
związany z myślą przewodnią przedsięwzięcia. Wiersz własny, nigdzie dotąd
niepublikowany i niezgłaszany do konkursów poetyckich.
Utwór poetycki opatrzony pseudonimem należy przesłać w dwóch
egzemplarzach.
 Praca plastyczna wykonana w dowolnej technice, np.: technika malarska,
technika rysunkowa, technika mieszana. Format pracy: A3.
Do pracy konkursowej uczeń dołącza opis przedstawionej historii/opowieści
ze szkoły pradziadków, dziadków lub rodziców.
Praca plastyczna oraz opis powinny być opatrzone pseudonimem!
 Praca fotograficzna - przygotowanie trzech czarno-białych fotografii,
które utworzą wspomnienia tamtych szkolnych dni. Format zdjęć: 20x30cm.
Do konkursowych fotografii uczeń dołącza komentarz na odrębnej kartce.
Fotografie oraz komentarz - opatrzone pseudonimem!
 Plakat interaktywny – na brystolu A3 należy umieścić zdjęcie szkoły naszych
dziadków, pradziadków lub rodziców. Informacje uwzględniające cechy szkoły
i jej wpływ na życie uczniów tamtych dni należy przedstawić za pomocą
narzędzi multimedialnych. Linki do aplikacji umieszczone na plakacie powinny
być w formie kodów QR. Można wykorzystać na przykład: Genially, Learning
Apps oraz dowolny generator kodów QR.
Plakat interaktywny – opatrzony pseudonimem!

Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę z danymi ucznia:
Metryczka - załącznik nr 1
Klauzule informacyjne – załącznik nr 2
Termin przekazania prac: do 17 grudnia 2021 r.
na poniższy adres szkoły:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krynicach
Krynice 9
22-610 Krynice
Z dopiskiem: VI Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny
 Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa.
 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas IV-VI
uczniowie klas VII-VIII
 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac
do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz
organizatora .
Ogłoszenie wyników:
 Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 20 stycznia 2022 r. na stronie internetowej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krynicach www.spkrynice.pl
 Rozdanie nagród nastąpi 2 lutego 2022 r. w czasie Święta Patrona Szkoły
Podstawowej w Krynicach - Batalionów Chłopskich.
 Nagrody, które nie zostaną odebrane w dniu 2 lutego 2022 r. , należy odebrać
w sekretariacie szkoły do końca czerwca 2022 r.
Nagrody:
 Nagroda Główna Wójta Gminy Krynice
 nagrody rzeczowe lub książkowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc
w każdej kategorii
 wyróżnienia- dyplomy

Kontakt telefoniczny z organizatorami:

Sekretariat:84-663-02-15

METRYCZKA PRACY- załącznik nr 1
Pseudonim autora pracy:
Tytuł pracy:

Imię i nazwisko autora pracy:

Forma pracy:

(drukowane litery)

Klasa:
Imię i nazwisko nauczycielaopiekuna:
(drukowane litery)

……………………………………….
Podpis nauczyciela- opiekuna pracy
Kontakt e-mailowy z
opiekunem:

Kontakt telefoniczny z opiekunem:

Szkoła- adres oraz numer
telefonu:

Pieczęć szkoły:

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/mojego syna
……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

w VI Powiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym
organizowanym Przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krynicach
………………………………………………………………………………………………
(data, podpis rodzica/-ów lub opiekuna/-ów)

