„RADOM - MOJE MIASTO”
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 32 w Radomiu,
ul. Jarzyńskiego 3
CELE KONKURSU:
-

zapoznanie z zabytkami i ciekawymi miejscami regionu;
rozwijanie zainteresowań swoim miastem, regionem;
zwrócenie uwagi na dziedzictwo kulturowe;
wzbudzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej;
rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych;
kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
-

-

konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych,
prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie,
format prac - A3,
preferowane techniki trwałe- malarskie, rysunkowe, łączone, (dopuszczalne prace
półprzestrzenne),
prace należy wyraźnie podpisać wg wzoru – załącznik nr 4
do prac należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie – załącznik nr 1,
prace należy dostarczyć do PSP nr 32 w Radomiu, ul. Jarzyńskiego 3,
do dnia 12.04.2018 r. ( prosimy kontaktować się z p. Barbarą Boguszewską (s.104)
lub p. Beatą Chudziak ( s.106 ),
ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, estetyka, oryginalność,
prace oceniać będzie niezależna komisja,
rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy
odbędzie się 19.04.2018r., godz.10.00, sala 204.

Organizatorzy nie zwracają prac uczniów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

„RADOM - MOJE MIASTO”
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 32 w Radomiu,
ul. Jarzyńskiego 3
CELE KONKURSU:
- popularyzacja wiedzy o Radomiu wśród uczniów klas piątych;
- poznawanie historii, zabytków, różnorodności biologicznej Radomia;
- upowszechnianie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej;
- pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy
w praktycznym działaniu;
- stworzenie możliwości współzawodnictwa i osiągnięcia sukcesu;
- wdrażanie do samodzielnej nauki.

UCZESTNICY KONKURSU:
- konkurs organizowany jest dla uczniów klas piątych szkół podstawowych;
- każda szkoła wybiera trzyosobową reprezentację.
ZAKRES MATERIAŁU:
Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej
kształcenia ogólnego z przyrody i matematyki oraz zagadnienia o Radomiu.
- odczytywanie planu Radomia;
- obliczanie odległości rzeczywistych (skala);
- historia i zabytki Radomia;
- przyroda w Radomiu;
- działania na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
- podzielność liczb naturalnych;
- odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim.

BIBLIOGRAFIA: Strona internetowa Radomia - www.radom.pl – „Zieleń w mieście”,
„Zabytki” – Grodzisko Piotrówka, Plac Stare Miasto i kościół p.w. św.
Wacława, Miasto Kazimierzowskie, Kościół p.w. św. Jana
Chrzciciela i Zamek Królewski.
„Najstarsze radomskie kościoły” – przewodnik po mieście – dostępny na
stronie internetowej miasta.

ORGANIZACJA KONKURSU:
- szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do 6.04.2018r. drogą elektroniczną na
adres: barbara_boguszewska7@o2.pl ;
- konkurs odbędzie się 12.04.2018r. o godzinie 10.00 w sali 104 ;
- czas trwania konkursu – 60 minut;
- uczestnicy dostarczają zgodę rodziców na udział w konkursie – załącznik nr 2
- zadania i schemat punktowania przygotowują organizatorzy;
- każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje zestaw zadań otwartych i zamkniętych;
- uczeń przystępujący do konkursu powinien mieć ze sobą długopis i przybory geometryczne;
- wyniki zostaną przesłane do szkół do 16.04.2018;
- rozdanie nagród laureatom nastąpi 19.04.2018r. o godz. 10.00 w sali 204.
ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

„RADOM - MOJE MIASTO”
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 32 w Radomiu,
ul. Jarzyńskiego 3
CELE KONKURSU:
-

zapoznanie z zabytkami i ciekawymi miejscami regionu;
rozwijanie zainteresowań swoim miastem, regionem;
zwrócenie uwagi na dziedzictwo kulturowe;
wzbudzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej;
rozwijanie zainteresowań i umiejętności fotograficznych.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
-

-

konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych,
prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia;
zgłoszone zdjęcia powinny być wykonane przez uczestnika konkursu w 2018 lub
2017 roku.
zdjęcia należy oddać w wersji papierowej (na papierze fotograficznym) - format A5
lub A4,
prace należy wyraźnie podpisać wg wzoru – załącznik nr 5
do prac należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie – załącznik nr 3,
prace należy dostarczyć do PSP nr 32 w Radomiu, ul. Jarzyńskiego 3,
do dnia 12.04.2018 r. ( prosimy kontaktować się z p. Barbarą Boguszewską (s.104)
lub p. Beatą Chudziak ( s.106 ),
ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, oryginalność, ujęcie tematu, walory
fotograficzne
prace oceniać będzie niezależna komisja,
rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy
odbędzie się 19.04.2018r., godz.10.00, sala 204.

Organizatorzy nie zwracają zdjęć zgłoszonych do konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………….…………………
ucznia…………………………………………………………………………………………
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym RADOM – MOJE MIASTO oraz przetwarzanie
danych osobowych i umieszczenie ich na stronie internetowej organizatora z podaniem
imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu,
2) podanie danych jest dobrowolne,
3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
4) administratorem danych jest organizator konkursu - Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 32 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Radomiu ul. Jarzyńskiego 3
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko
pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach
utrwaleń.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku (zdjęcia z konkursu) na stronie
internetowej PSP 32: www.psp32.pl

…………………………………..
(data)

………………………………………..
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………….…………………
ucznia…………………………………………………………………………………………
w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym RADOM – MOJE MIASTO
oraz

przetwarzanie danych osobowych i umieszczenie ich na stronie internetowej

organizatora z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu,
2) podanie danych jest dobrowolne,
3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
4) administratorem danych jest organizator konkursu - Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 32 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Radomiu ul. Jarzyńskiego 3
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku (zdjęcia z konkursu) na stronie
internetowej PSP 32: www.psp32.pl

…………………………………..
(data)

………………………………………..
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………….…………………
ucznia…………………………………………………………………………………………
w Międzyszkolnym

Konkursie

Fotograficznym

RADOM

–

MOJE

MIASTO

oraz przetwarzanie danych osobowych i umieszczenie ich na stronie internetowej
organizatora z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu,
2) podanie danych jest dobrowolne,
3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
4) administratorem danych jest organizator konkursu - Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 32 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Radomiu ul. Jarzyńskiego 3
Oświadczam, iż moje dziecko jest autorem nadesłanej fotografii. Fotografia ta nie była
publikowana i nagradzana w innych konkursach.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko
pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach
utrwaleń.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku (zdjęcia z konkursu) na stronie
internetowej PSP 32: www.psp32.pl

…………………………………..
(data)

………………………………………..
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Załącznik nr 4

Opis pracy plastycznej
Tytuł pracy……………………………………………………………………
Nazwa szkoły …………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia………………………………………….

Kl…………

Dane nauczyciela opiekuna
Imię i nazwisko ………………………………………………………..
Tel. kontaktowy ………………….

email ……………………….

Załącznik nr 5

Opis zdjęcia
Tytuł zdęcia …………………………………………………………
Data wykonania zdjęcia ………………………………………………
Nazwa szkoły …………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia………………………………………….

Kl…………

Dane nauczyciela opiekuna
Imię i nazwisko opiekuna …………………………..
Tel. kontaktowy ………………….

email ……………………….

