Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi im. Marii Skłodowskiej-Curie
91-811 Łódź, ul. Obrońców Westerplatte 28, tel./fax 42 657 12 98

Szkoła Podstawowa Nr 153 w Łodzi
zaprasza do wzięcia udziału
w III edycji
Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Informatycznego

„Tradycje wielkanocne”
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa NR 153 91 – 811 Łódź ul. Obrońców Westerplatte 28
II. ADRESAT KONKURSU
Uczniowie klas I – III łódzkich szkół podstawowych
III. CELE KONKURSU
rozwój inwencji i aktywności twórczej dzieci,
wykorzystanie języka sztuki i informatyki jako uniwersalnego środka
porozumiewania się,
kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych,
pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą,
stymulowanie aktywności poznawczej dzieci informatycznie uzdolnionych.
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Pracę oceniać będzie jury powołane przez organizatorów konkursu. Przy ocenie
dziecięcych wytworów będą brane pod uwagę: zgodność z tematem konkursu,
wysiłek twórczy małego artysty, oryginalność i estetyka pracy.
V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
a) konkurs jest planowany w 2 etapach: szkolny, międzyszkolny,
b) do drugiego etapu przechodzą maksymalnie 3 prace z jednej placówki,
wyłonione drogą eliminacji,
c) pracę należy wykonać techniką komputerową w dowolnym programie
graficznym (np. w programie PAINT),
d) pracę należy dostarczyć na płycie lub dyskietce,

e) prace powinny być podpisane i zawierać następujące informacje: szkoła i jej
adres, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwisko opiekuna,
f) prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,
g) nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację
na stronie internetowej organizatora (zgodę rodziców uzyskuje opiekun),
h) prace konkursowe powinny być autorskie,
i) zgłoszenie pracy do konkursu oznacza, że opiekun i uczestnik zapoznali się
z regulaminem konkursu i zgadzają się na jego warunki,
j) oceny prac w drugim etapie (międzyszkolnym) dokona Komisja Konkursowa, w
skład której wejdą organizatorki, zaproszeni nauczyciele specjaliści oraz
dyrektor szkoły organizującej konkurs,
k) wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
VI. TERMINARZ KONKURSU
Prace prosimy składać w sekretariacie szkoły lub nadsyłać pocztą
do dnia 30 marca 2012 r.
Szkoła Podstawowa nr 153
Łódź 91- 811 ul. Obrońców Westerplatte 28
(dojazd autobusem 64, tramwajami 6,1)
Sekretariat szkoły czynny: 8.00 -16.00
można składać u pań woźnych do godziny 20.00
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu,
uroczyste wręczenie nagród nastąpi 13 kwietnia 2011 r. Godzina rozpoczęcia
uroczystości podana zostanie telefonicznie.
VII. SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej szkoły www.sp153.pl
Wszystkie szkoły zostaną powiadomione telefonicznie i faksem.
VIII. NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, uczestnicy drobne upominki,
a opiekunowie imienne podziękowania.

Organizatorzy:
Anna Kwaśniak (-)
Ewa Oleszczak (-)

Dyrektor Szkoły:
Jadwiga Szymczak (-)

