KONKURS:
50 LAT ORDERU UŚMIECHU Propagowanie wiedzy na temat Orderu Uśmiechu, jego historii i roli w życiu społeczeństwa

I. Cele konkursu:
•
•
•
•

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z rożnych źródeł oraz przetwarzania ich;
Kształtowanie umiejętności pisania tekstów literackich;
Pobudzanie do rozwijania zainteresowań plastycznych;
Poszerzanie wiedzy o Orderze Uśmiechu;

II. Udział w konkursie:
1. W kategorii plastycznej konkursu mogą brać udział uczniowie klas 1-5 szkoły podstawowej.
2. W kategorii literackiej konkursu mogą brać udział uczniowie klas 6-7 oraz oddziałów gimnazjalnych
ciechanowskich szkół podstawowych.
3. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom dostarczenie pracy konkursowej w terminie i formie określonej
niniejszym regulaminem.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną.
III. Tematyka prac konkursowych:
1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.
IV. Forma prac konkursowych:
1. Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką na powierzchni płaskiej, w formacie nie
mniejszym niż A4 i nie większym niż A2.
2. Praca literacka powinna być wykonana w jednej z podanych form:
a) List do Rzecznika Praw Dziecka
b) Felieton
c) Esej
d) Rozprawka "Czy Twoim zdaniem, we współczesnym świecie ważne jest propagowanie idei
Orderu Uśmiechu?"
3. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy z następującymi informacjami:
a) Imię, nazwisko, klasa autora
b) Nazwa i adres szkoły
c) E-mail i numer telefonu szkoły
d) Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
e) Zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej
V. Kryteria oceny prac konkursowych:
1. W kategorii prac plastycznych:
a) Zgodność z tematem konkursu - 10 pkt.;
b) Oryginalność przedstawianych treści - 10 pkt.;
c) Walory plastyczne – 10 pkt.;
2. W kategorii prac literackich:
a) Zgodność z tematem konkursu – 10 pkt.;
b) Oryginalność przedstawianych treści - 10 pkt;
c) Walory literackie – 10 pkt.;
VII. Ocena prac konkursowych:
1. Prace uczestników konkursu ocenione przez jury według powyższych kryteriów na co najmniej 24 punkty
zostaną przekazane do oceny Rzecznika Praw Dziecka.
2. Przesłanych prac nie może być więcej niż 12 w każdej kategorii.
3. Rzecznik Praw Dziecka przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

VIII. Nagrody:
1. Uczestnicy konkursu, którym Rzecznik Praw Dziecka przyzna I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe
oraz dyplomy.
2. Spośród wszystkich prac zostaną wybrane trzy, którym zostaną przyznane nagrody specjalne:
a) Nagroda jury;
b) Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie;
c) Nagroda Dyrektora Oddziału Regionalnego TWP w Ciechanowie
d) Nagroda Prezesa Oddziału Regionalnego TWP w Ciechanowie;
3. Uczestnicy konkursu, którym Rzecznik Praw Dziecka przyzna wyróżnienia otrzymają drobne upominki oraz
dyplomy.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu, których prace zostaną przesłane do Rzecznika Praw Dziecka otrzymają
dyplomy.
5. Fundatorem nagród jest Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie.
IX. Skład jury:
1. Przewodnicząca: Bogumiła Blantenberg – nauczyciel j. polskiego.
2. Członkowie:
a) Irena Turowska – nauczyciel plastyki;
b) Dorota Smolińska - nauczyciel j. polskiego;
c) Tatiana Sęk - Dyrektor Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie;
3. Ocena prac wyłonionych przez jury: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka.
X. Terminarz konkursu: *
1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV. niniejszego regulaminu należy dostarczyć do 11 maja
2018 roku na adres Organizatora konkursu.
2. Jury wyłoni najlepsze prace do dnia 18 maja 2018 roku.
3. Do dnia 4 czerwca 2018 roku Rzecznik Praw Dziecka przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej
kategorii wiekowej.
4. Do dnia 8 czerwca 2018 roku laureaci oraz ich opiekunowie otrzymają powiadomienie o przyznaniu nagrody
oraz zaproszenie na galę wręczenia nagród.
5. W dniu 15 czerwca 2018 roku odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród w budynku Szkoły Podstawowej
TWP.
XI. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa TWP
ul. Kraszewskiego 8A
06-460 Ciechanów
Tel. (23) 672 82 14
gimtwpciech@gmail.com

*Terminarz konkursu może ulec zmianie

