1. Cele Konkursu
Celem Konkursu Historycznego ”Znani i wielcy Polacy w dziejach Polski” jest:


pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat wielkich
Polaków mających wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny



krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń;



ukazywanie młodzieży wielkich bohaterów narodowych, jako pozytywnych wzorców do
naśladowania;

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie.

3. Adresaci konkursu
Konkurs Historyczny „Znani i wielcy Polacy w dziejach Polski” jest konkursem o charakterze szkolnym.
Konkurs skierowany jest do uczniów zainteresowanych historią Polski z klas IV-VIII.

4. Forma konkursu
Praca złożona przez uczestnika powinna mieć formę albumową, wykonaną dowolną techniką
plastyczną.
Album złożony max. z 5 kart format A4 (druk jednostronny) powinien:


mieć charakter twórczy,



zawierać biografię postaci historycznej,



zawierać mapy, ilustracje,



zawierać zdjęcia mieszczące się w tematyce konkursu

Do przygotowania albumu należy wybrać jedną znaną postać historyczną, wymienioną poniżej:
Józef Piłsudski
Roman Dmowski
Jan Henryk Dąbrowski
Józef Wybicki
Jan Ignacy Paderewski
Maria Skłodowska- Curie
Wojciech Korfanty
Helena Modrzejewska
Piotr Ściegienny

6. Ocena prac
Wszystkie oddane prace podlegają ocenie Komisji Konkursowej, która zostanie powołana przez
Organizatora. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
I.

klasy IV – V

II.

klasy VI- VIII

Każda ze złożonych prac powinna zawierać na stronie tytułowej następujące informacje: imię
i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko wybranego bohatera.
Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że zgłoszona praca
została wykonana osobiście przez uczestnika oraz nie narusza własności intelektualnej innych osób.
Zgłoszenie na konkurs oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu. Postanowienia
Komisji Konkursowej są ostateczne, a Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.
Prace konkursowe mogą być wykorzystane w celach edukacyjnych

Termin oddawania prac: 25 października 2018r.
Miejsce oddawania prac: prace proszę oddawać
u organizatorów
Ogłoszenie wyników konkursu: 9 listopada 2018r.

Organizatorzy:
Katarzyna Zalewska,
Agnieszka Bolek,
Joanna Grzesiak

