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 Regulamin Historycznego  Konkursu  na Album pn.„ Moja Szkoła Dawniej i Dziś”, 

 dla   uczniów szkół   podstawowych  i III klas gimnazjum, szkół ponadpodstawowych  

 w roku szkolnym  2018/2019. 

 

   
I Organizator: 

 

   Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego 

   i Ustawicznego we Włocławku. 

 

II Założenia ogólne: 

  

1. Konkurs organizowany jest dla  uczniów szkół podstawowych,  III klas gimnazjalnych 

     oraz szkół ponadpodstawowych  w roku szkolnym  2018/2019. 

       

    2. Zasięg konkursu obejmuje Gminę/ Miasto Włocławek  

 

    3. Cele konkursu: 

 rozbudzenie poczucia miłości do  małej ojczyzny poprzez szacunek  

i przywiązanie do tradycji i historii swojej szkoły oraz  jej osiągnięć 

 dydaktyczno – wychowawczych,  

 prezentacja   szkoły w formie albumu, 

 rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów, 

 kształceniu umiejętności poszukiwania, porządkowania i  opisywania źródeł  

historycznych związanych z  dziejami  szkoły, 

 rozbudzenie zainteresowania przeszłością  swojej  szkoły, 

 promowanie osiągnięć szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

 podkreślenie znaczenia szkoły w życiu każdego człowieka,  

 budzenie przekonania, że nie można budować przyszłości bez kształtowania szacunku 

dla dziedzictwa narodowego oraz wyrabiania poczucia troski o pamiątki  

z  przeszłości. 

        

    4. W konkursie mogą brać   uczniowie szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych  

        oraz szkół ponadpodstawowych.  

 

    5. Wymogi dotyczące prac konkursowych: 

 każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 albumy, 

 albumy nie były wcześniej publikowane, w części lub w całości, 

 format albumu A 4, 

 treść albumu opracowana jest chronologicznie, zawiera prezentację placówki,  

jej dyrektorów, nauczycieli,  uczniów, najważniejsze osiągnięcia w pracy  

dydaktyczno-wychowawczej,  

 album zawiera zdjęcia szkoły, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, uzyskane przez 

szkołę wyróżnienia, certyfikaty, 

 zamieszczenie w metryce pracy  opisu albumu, 

 na stronie tytułowej   znajduje się imię i nazwisko autora oraz adres szkoły, 

 album  nie jest plagiatem ani w żaden sposób nie naruszają praw autorskich 

          i regulaminu konkursu. 
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       W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

        wstrzymania nagrodzenia wyróżnionych prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 

 

      6. Terminy:  

           Złożenie prac  w formie papierowej  wraz z oświadczeniem ( załącznik  

           nr 1)  i  metryczką pracy ( załącznik nr 2)   do dnia –  31 .05. 2019 r. na adres 

           Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego 

           i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 – Włocławek 

           oraz w  formacie PDF na adres sekretariat  odn@ckziu.wloclawek.pl z dopiskiem 

           Konkurs na Album 

 

       7. Autorzy albumów, biorący udział w konkursie, zobowiązani są do przekazania  

           organizatorom konkursu pełnego imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu, 

           adresu mailowego do kontaktu, nazwy i adresu szkoły, imienia i nazwiska nauczyciela  

           ( opiekuna ucznia). 

 

       8. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie.  

 

       9. Osoby nagrodzone i wyróżnione o terminie wręczenia nagród zostaną poinformowane    

           drogą elektroniczną na podany adres mailowy. Rozdanie nagród nastąpi w  siedzibie     

           Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego  

           i Ustawicznego we Włocławku, ul Nowomiejska 25, 87-800 – Włocławek. 

           Szczegółowe  informacje zostaną przekazane drogą mailową oraz będą dostępne 

           na stronie internetowej  www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

 

      10. System oceniania: 

        - podstawą wyboru najlepszych albumów będzie ich wartość merytoryczna i formalna 

        - zgodność tematu z treścią  albumu 

        - oryginalność  przedstawienia  dziejów  szkoły i całej społeczności szkolnej 

        - wykorzystanie źródeł, tekstów i zdjęć   

        -  estetyka albumu 

          

      11 . Spośród autorów nadesłanych prac wyłonionych zostanie trzech laureatów 

            ( zdobywcy  I, II, III miejsca w konkursie) w każdej z trzech kategorii. Kategoria I 

             uczniowie klas  I-III szkoły  podstawowej, kategoria II – uczniowie klas  IV-VIII  

             szkół podstawowych i III klas gimnazjum, kategoria III – uczniowie szkół 

             ponadpodstawowych 
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