Regulamin konkursu
„Gazetka Miesiąca”
„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.”
Jan Paweł II

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1.
Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu,
kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego
państwa.
2.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas gimnazjum.

3.
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji priorytetowego zadania
kształtowania postaw.
4.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski gimnazjum.

II. TEMATYKA
1. Tematem gazetek szkolnych, tablic ściennych jest ujęta w ramy plastyczno
- graficzne idea i samodzielna interpretacja dotycząca treści patriotycznych,
problemów społecznych ich przejawów, postaw, itp. dotyczące danego miesiąca.
2.
Forma gazetki jest dowolna, uczniowie powinni jednak ograniczyć się do
jednej tablicy ściennej. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne z
fotografią włącznie. Istotne jest również zawarcie istotnych informacji, które
będą miały na celu podnosić świadomość społeczno - patriotyczną uczniów.
III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY
1.
Wychowawcy klas zainteresowanych udziałem w konkursie zapoznają
uczniów z jego Regulaminem.
2.

Uczniowie wykonują gazetki samodzielnie.

3.
Samorząd Uczniowski powołuje niezależną Komisję Konkursową,
składająca się z uczniów wszystkich klas należących do SU, która będzie raz w
miesiącu -ok 10 dnia każdego miesiąca ( październik do 20)- oceniać gazetki
klasowe wg wyznaczonych kryteriów.

4.
Zwycięzcą konkursu „Gazetka Miesiąca” będzie klasa, która po
zsumowaniu wszystkich punktów, przyznanych w każdym miesiącu od
października do czerwca, zdobędzie ich największą ilość.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
9.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie
internetowej szkoły do 20 czerwca 2017r.
IV. NAGRODY
1.
Uczniowie zwycięskiej klasy otrzymają nagrodę w postaci dofinansowania
jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla wszystkich uczniów.

Kryteria oceny:
1. Wkład pracy w wykonanie gazetki (hasło: 2pkt za litery wycinane, 1pkt –
hasło wydrukowane; ilustracje- 2pkt wykonane ręcznie, 1pkt –zdjęcia, wydruki)
2. Treść i przekaz (od 0 do 5 pkt);
- zgodność z tematem,
- ilość przekazanych informacji,
- postaci, bohaterowie mający związek z wydarzeniem,
- symbolika graficzna wydarzenia,
- forma przekazu w języku ucznia.
3. Wrażenie ogólne( od 1 do 6 pkt).
Za każdą gazetkę miesiąca można otrzymać maksymalnie 15pkt.

Tematyka gazetek w poszczególnych miesiącach:
Lp.
1.

miesiąc
październik

2.

listopad

tematyka
Dzień Edukacji
Narodowej
Wszystkich Świętych
Święto Niepodległości

.

3.

grudzień

4.
5.

styczeń
luty

6.

marzec

7.

kwiecień

8.

maj

9.

czerwiec

Powstanie listopadowe
Rocznica Wybuchu
Stanu Wojennego
Powstanie Styczniowe
Rocznica Wysiedlenia
Grabowca i okolic
Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
Dzień Ziemi
Święta Wielkanocne
Święto Konstytucji 3
maja
2 maja Dzień Flagi
Rocznica Pacyfikacji
Grabowca i Okolic

