
GRUDZIĄDZKIE DNI KOPERNIKOWSKIE 2019

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastyczno-literackiego 

pt. „Mars” 

dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych 

miasta i gminy Grudziądz

1. Celem konkursu jest:
- rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności uczniów,
- poszerzenie wiedzy o kosmosie,
- czynne angażowanie się we współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

2. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII. 
a) Uczniowie  klas  I  –  VIII  wykonują  pracę  plastyczną

pt. „Przeprowadzka na Marsa”.

b) Praca  plastyczna  powinna  być  wykonana  w  dowolnej  technice
plastycznej  na  papierze  formatu  A3  (nie  przyjmujemy  prac
przestrzennych).

c) Praca musi być wykonana przez dziecko samodzielnie.

3. Konkurs literacki skierowany jest do uczniów klas V – VIII.
a) Uczniowie klas  V - VIII piszą pracę na temat: 

„Opowiedz wymyśloną przez siebie historię powstania 
czerwonej planety zwanej Marsem. W pracy odwołaj się do 
mitologicznego boga Marsa.”

b) Tekst powinien  być  napisany  na  kartce  papieru  formatu  A4,
objętość maksymalnie 2 strony.

4. Prace  plastyczne  i  literackie  muszą  być  pracami  własnymi,
samodzielnie wykonanymi, wcześniej nienagradzanymi.



5. Prace  konkursowe  powinny  zawierać następujące  dane,  czytelnie
zapisane:
- nazwisko i imię autora pracy,
- klasę,
- nazwisko i imię opiekuna (nauczyciela),
- nazwę i adres szkoły.

6. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) W  I  etapie  szkolnym chętni  uczniowie  wykonują  prace,  które

ocenia  komisja  powołana w danej  szkole.  Spośród prac  komisja
szkolna wybiera najciekawsze (dowolna liczba).
Wytypowane  prace  komisja  wysyła  do  organizatorów  konkursu
międzyszkolnego na podany niżej adres. 

b) W  II  etapie  międzyszkolnym prace  ocenia  powołane  przez
organizatorów  konkursu  jury.  Wysłane  na  konkurs  prace  nie
podlegają zwrotowi.

7. Termin przesyłania prac: 7 marca 2019 r.

8. Prace należy przesyłać na adres:
                         Szkoła Podstawowa nr 16
                         ul. Kochanowskiego 19
                         86-300 Grudziądz
               Telefon (SP 16):    56 46 228 03

9. Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2019 r.

10. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy
prac  i  wręczenie  nagród,  które  odbędzie  się  w  Zespole  Placówek
Młodzieżowych  „Bursa”   przy  ul. Hallera  w ramach  Grudziądzkich
Dni  Kopernikowskich  w  dniu  28  marca  2019r. o  godz.  1600

oraz na seans w Planetarium.
               
     11.     Organizatorami konkursu są nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 16 

     w Grudziądzu: Anna Czekaj, Ewa Felska, Joanna Pietrzak, Agnieszka
    Kwiatkowska, Marzena Staniszewska we współpracy               
    z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu 
    oraz z Zespołem Placówek Młodzieżowych „Bursa”.

               


