REGULAMIN KONKURSU WIEDZY
O ŻYCIU I PRACY MIKOŁAJA KOPERNIKA
1. Cele konkursu:
rozwój postaw patriotycznych i pro - społecznych związanych z dziedzictwem
kulturowym kraju,
rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia
informacji za pomocą warsztatu informacyjno – bibliograficznego,
kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów z życia wybitnego uczonego,
rozbudzanie zainteresowania astronomią i odkryciami w tej dziedzinie wiedzy,
kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
historycznego oraz tradycji narodowych.

2. Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI;
Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane przy wyłonieniu
laureatów i przyznaniu nagród. Podając je, uczestnik konkursu
oraz reprezentowana przez niego szkoła, wyrażają zgodę na ich opublikowanie
na stronie internetowej organizatora.

3. Wymagania konkursowe
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykazać się jak najszerszą wiedzą
na temat życia i osiągnięć wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja
Kopernika w różnych dziedzinach nauki oraz znajomością faktów z zakresu
astronomii.

4. Przebieg konkursu
Trzyosobowa drużyna reprezentująca szkołę tworzy zespół, który rywalizuje
z pozostałymi grupami.

5. Kryteria oceniania
Jury oceniać będzie:
znajomość biografii i osiągnięć Mikołaja Kopernika,
wiedzę z zakresu astronomii.

6. Terminy:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 stycznia 2013r. na karcie zgłoszenia
na adres:
Małgorzata Nowicka, Monika Sokołowska,
Agnieszka Wodzińska, Małgorzata Szczęsna, Bożena Polkowska;
Szkoła Podstawowa nr1; ul. Kopernika 9;
05 – 300 Mińsk Mazowiecki;
tel./fax 25–758–21–22
lub pocztą elektroniczną na adres konkurssp1kopernik@wp.pl .
Rozdanie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się w drugiej połowie lutego
2013r. podczas Święta Patrona naszej szkoły.
O dokładnym terminie konkursu organizatorzy poinformują Państwa
ze stosownym wyprzedzeniem.
Zainteresowanych propozycją zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej
szkoły: www.sp1kopernik.pl, na której zamieszczone są regulaminy konkursów.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA
DO IX KONKURSU WIEDZY
O ŻYCIU I PRACY MIKOŁAJA KOPERNIKA

……………………………
(pieczęć szkoły)

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami
ZGŁASZAMY CHĘĆ UDZIAŁU W KONKURSIE
Nazwa szkoły ………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………..…………..
Adres szkoły ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….…..
Nr tel/fax. ………………………………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………..…..
SKŁAD DRUŻYNY:
LP.

IMIĘ UCZNIA

NAZWISKO UCZNIA

KLASA

1.
2.
3.
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu:
………………………………………………………………………..…..

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
ŚLADAMI MIKOŁAJA KOPERNIKA
SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI
1. Cele konkursu
rozwijanie umiejętności literackich,
rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości,
uwrażliwienie na bogactwo języka ojczystego,
poszerzanie wiedzy z teorii literatury,
wzbogacenie wiadomości na temat życia i pracy Mikołaja Kopernika.

2. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI.

3. Wymogi konkursowe
Sprawozdanie z wycieczki (prawdziwej lub fikcyjnej) ma być napisane przez jednego
ucznia (wydruk komputerowy przesłany na adres SP1 w Mińsku Mazowieckim
oraz wersja elektroniczna przesłana mailem na adres konkurssp1kopernik@wp.pl ).
Pracę należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą:
 imię i nazwisko autora pracy, klasę, rok szkolny,
 nazwę szkoły i jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu),
 imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.
Można wykorzystać wzór metryczki zamieszczony na stronie internetowej naszej
szkoły.
Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane przy wyłonieniu laureatów
i przyznaniu nagród. Podając je, uczestnik konkursu oraz reprezentowana przez niego
szkoła, wyrażają zgodę na ich opublikowanie na stronie internetowej organizatora.
4. Kryteria oceniania

Jury będzie brało pod uwagę:
treść sprawozdania: cel i termin wycieczki, informacje o jej uczestnikach,
zwiedzanych miejscach oraz wrażeniach, jakie na uczniach wywarła wyprawa,
poprawność, bogactwo języka, styl,
ortografię,
kompozycję sprawozdania.

5. Terminy:
Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 25 stycznia 2013r. na adres:
Małgorzata Nowicka, Monika Sokołowska,
Agnieszka Wodzińska, Małgorzata Szczęsna, Bożena Polkowska;
Szkoła Podstawowa nr1; ul. Kopernika 9; 05 – 300 Mińsk Mazowiecki;
tel./fax 25–758–21–22
Rozdanie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się w drugiej połowie lutego
2013r. podczas Święta Patrona naszej szkoły.
O dokładnym terminie gali laureatów organizatorzy poinformują Państwa
ze stosownym wyprzedzeniem.
Zainteresowanych propozycją zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej
szkoły: www.sp1kopernik.pl, na której zamieszczone są regulaminy konkursów.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów
i wzbogacą zbiory szkolnego „Kącika Mikołaja Kopernika”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów)
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Laurka z okazji urodzin Mikołaja Kopernika
1. Cele konkursu:
rozwijanie wyobraźni,
doskonalenie umiejętności plastycznych,
kształcenie poczucia estetyki, także w zakresie umiejętności wkomponowania tekstu
w oprawę plastyczną,
rozbudzenie kreatywności i twórczej osobowości.

2. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VI.

3. Wymogi konkursowe:
Autorem pracy może być jedna osoba;
Praca konkursowa
 dowolny kształt, trwała, płaska, technika plastyczna (z wykluczeniem
materiałów sypkich – nasion itp.),
 czytelne liternictwo.
Pracę należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą:
 imię i nazwisko autora pracy, klasę, rok szkolny,
 nazwę szkoły i jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu),
 imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.
Można wykorzystać wzór metryczki zamieszczony na stronie internetowej naszej
szkoły.

4. Kryteria oceniania
Jury oceniając prace konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych:
kl. I – III i IV – VI będzie brało pod uwagę:
 pomysłowość,
 samodzielność,
 walory plastyczne,
 kompozycję,
 estetykę i staranność wykonania.
Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane przy wyłonieniu laureatów
i przyznaniu nagród. Podając je, uczestnik konkursu oraz reprezentowana przez niego
szkoła, wyrażają zgodę na ich opublikowanie na stronie internetowej organizatora.

5. Terminy:
Prace należy nadsyłać do 25.01.2013r. na adres:
Małgorzata Nowicka, Monika Sokołowska,
Agnieszka Wodzińska, Małgorzata Szczęsna, Bożena Polkowska;
Szkoła Podstawowa nr1; ul. Kopernika 9;
05 – 300 Mińsk Mazowiecki;
tel./fax 25–758–21–22
Rozdanie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się w drugiej połowie lutego
2013r. podczas Święta Patrona naszej szkoły.
O dokładnym terminie gali laureatów organizatorzy poinformują Państwa
ze stosownym wyprzedzeniem.
Zainteresowanych propozycją zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej
szkoły: www.sp1kopernik.pl, na której zamieszczone są regulaminy konkursów.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów
i wzbogacą zbiory szkolnego „Kącika Mikołaja Kopernika”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów)
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim
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