IX SZKOLNY KONKURS WIEDZY
O PATRONIE „ORLĘTA LWOWSKIE”

1. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich pod patronatem
Dyrektora Szkoły pana Jarosława Krajewskiego

2. ADRESAT KONKURSU
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich klas I-VIII

3. CELE KONKURSU:
 pogłębianie wiedzy uczniów na temat patrona szkoły
 poznawanie sylwetek zasłużonych bohaterów obrony Lwowa – Orląt Lwowskich
 kształtowanie postaw patriotycznych i dostarczanie wzorów osobowych
z przeszłości
 kształtowanie postawy szacunku i przywiązania do własnego państwa,
a zarazem szacunku i tolerancji dla innych państw i kultur
 wykorzystanie multimedialnego centrum informacji i innych zasobów biblioteki
szkolnej
 kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł,
+ich analizy i selekcji

4. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs składa się z trzech kategorii:

 historyczna (dla klas III, IV-VIII)
uczniowie rozwiązują test wiedzy, który składa się z określonej liczby pytań
zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz określonej liczby pytań otwartych
 literacka (dla klas IV-VIII)
uczniowie piszą wiersz lub opowiadanie o patronie naszej szkoły
 plastyczna – „Pocztówka ze Lwowa” (dla klas I-VIII)
uczniowie wykonują pracę plastyczną (technika dowolna, format max. A5).
Pocztówka powinna zawierać elementy związane z patronem naszej szkoły
– „Orlętami Lwowskimi”.

5. TERMINARZ KONKURSU

- część historyczna
20 listopada (wtorek) – test wiedzy kl. IV-VIII – sala historyczna, 6 godz. 12.50 – 13.35
(p. M. Magdziarz)
20 listopada (wtorek) – test wiedzy kl. III – pracownie klas uczniów biorących udział
w konkursie (wychowawcy)
- praca literacka – prace należy dostarczyć nauczycielom języka polskiego do poniedziałku
12 listopada

- praca plastyczna
kl. I-III – uczniowie przekazują prace wychowawcom
kl. IV-VIII – prace przyjmują p. Z. Stefańska i p. A. Piątkowska
Prace należy przynieść do poniedziałku 12 listopada.

6. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wyniki będą ogłoszone 22 listopada 2018 r. na uroczystości Święta Patrona Szkoły w setną
rocznicę bohaterskiego zrywu Orląt Lwowskich „Przyśniła się dzieciom Polska”.

7. NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody w kategorii historycznej, literackiej
i plastycznej.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na

przetwarzanie

danych

osobowych

uczestnika

przez

Organizatorów

dla

celów

organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
Prace nagrodzone oraz inne wybrane przez jury prace mogą zostać zaprezentowane
na wystawie pokonkursowej oraz opublikowane w celach edukacyjnych i promocyjnych
szkoły. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą
zwracane.
W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

