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REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU
NA ALBUM O JANUSZU KORCZAKU

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Sochaczew
I. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta
Sochaczewa.
II. CELE KONKURSU:
− Szerzenie wśród uczniów wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka.
− Umiejętność uzyskiwania informacji z różnorodnych źródeł, ich analizy
i selekcji.
− Wykorzystanie centrum multimedialnego i innych zasobów biblioteki szkolnej.
− Kształcenie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.
− Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi.
− Rozwijanie zdolności manualnych i wrażliwości estetycznej.
Proponowane tematy prac:
• Klasy 1-3: „Bohaterowie książek Janusza Korczaka”.
• Klasy 4-6: „Różne oblicza Janusza Korczaka” (wychowawca, pedagog,
lekarz, publicysta, pisarz).
III. WYMOGI KONKURSOWE:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
− klasy 1-3 szkoły podstawowej,
− klasy 4-6 szkoły podstawowej.
2. Każda ze szkół może przesłać na konkurs maksymalnie po dwie prace w każdej
kategorii wiekowej. Wyłonienie uczniów (prac) reprezentujących daną szkołę
odbędzie się na ustalonych przez nią zasadach.
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3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na organizatora prawa
własności złożonych egzemplarzy prac oraz wykorzystywania ich do celów
dydaktycznych i wystawowych.
4. Ostatecznym terminem wpłynięcia prac konkursowych jest 15.05.2012 r.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie przez jedną
osobę.
6. Albumy mają być wykonane w formacie A4.
7. Każdy album powinien posiadać stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem
autora oraz tytułem.
8. Nazwa i adres szkoły, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela
powinny znajdować się na odwrocie strony tytułowej.
IV. KRYTERIA OCENIANIA:
1. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora
konkursu.
2. Komisja konkursowa oceniając albumy będzie brała pod uwagę walory
artystyczne i merytoryczne zgłoszonych prac, a w szczególności:
−
−
−
−
−
−

jakość i estetykę wykonania
stopień trudności wykonania
rzetelność zawartych informacji
pomysłowość zastosowanych technik
ogólne wrażenie
oryginalność

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów
pamiątkowych oraz podziękowań dla nauczycieli planowane jest jesienią 2012r.

