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I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem konkursu jest Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w 

Małochwieju Dużym. 

2. Konkurs jest częścią projektu: „Wieczornice patriotyczne – integracja 

międzypokoleniowa” w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: 

„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” 

II. Cele konkursu: 

1. Celem konkursu jest:  

 uczczenie 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 

 kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej „małej ojczyzny”; 

 wyrażenie radości twórczej poprzez stwarzanie okazji dla twórczości 

plastycznej związanej z tradycjami lokalnymi; 

 pielęgnowanie tradycji związanych z upamiętnianiem szczególnych momentów 

historycznych, ważnych dla Małochwieja; 

 pogłębianie wiedzy na temat historii Małochwieja; 

 budowanie więzi łączącej wszystkich mieszkańców tworzących społeczność 

lokalną; 

 rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych. 

III. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów  klas 1-8.  

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach: 

1) Kategoria I – uczniowie klas 1-3 

2) Kategoria II – uczniowie klas 4-6 

3) Kategoria III – uczniowie klas 7-8 

3. Praca powinna zawierać istotne szczegóły dotyczące Małochwieja z okresu 

odzyskania niepodległości np.: 

 krajobraz okolicy,  

 wygląd budynków, 

 stroje mieszkańców, 

 mieszkańcy przy pracy, 

 mieszkańcy podczas świąt (państwowych, religijnych, dożynek itp.). 

4. Informacje dotyczące wyglądu wsi, jego okolic i funkcjonowania jego mieszkańców 

mogą pochodzić z przekazów ustnych najstarszych mieszkańców, dostępnych 

zdjęć, obrazów itp. 

5. Technika wykonania pracy: dowolna. 

6. Format: dowolny. 

7. Zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie. Prace należy 

przekazać do sekretariatu szkoły do 19.12.2022 roku. 



 

IV. Kryteria oceniania prac:  

Komisja oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną (profilaktyczny przekaz treści), 

 ujęcie tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 

 efekt wizualny, 

 estetykę, 

 samodzielność pracy. 

V. Komisja Konkursowa  

1. Prace konkursowe oceni powołana przez dyrektora szkoły Komisja Konkursowa. 

2. Kryteria oceny:  

a) zgodność pracy z tematyką,  

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 

c) czytelność przekazu,  

d) ogólne wrażenia estetyczne.  

VI. Nagrody  

1. W konkursie przewidziano 9 nagród (zestawy plastyczne). 

2. Laureaci otrzymają zróżnicowane nagrody rzeczowe oraz dyplomy w każdej 

kategorii wiekowej za pierwsze trzy miejsca.  

3. Nagrody w konkursie sfinansowane są przez: 

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach dofinansowania projektu „Wieczornice 

patriotyczne – integracja międzypokoleniowa”. 

 

 


