
OBCHODY 1050 ROCZNICY PRZYJĘCIA CHRZTU PRZEZ POLSKĘ            
W NASZEJ SZKOLE 

I   SZKOLNY  KONKURS WIEDZY : " NARODZINY PAŃSTWA-1050 
ROCZNICA CHRZTU POLSKI".

Cele konkursu:

• upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski 
• upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o początkach państwa polskiego
•  przybliżenie wiadomości nt. okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I 
• budzenie szacunku dla działalności i dokonań minionych pokoleń 
• kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży 
• rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych 

źródłach.

Adresaci:  indywidualnie uczniowie klas VI i I-III gimnazjum Zespołu Szkół Nr  8 we        
      Włocławku..

Zakres tematyczny:           Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu znajomości wydarzeń związanych 
z początkami istnienia państwa polskiego, dokonaniami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi  
we wczesnym średniowieczu.

Forma konkursu: Test wiedzy z zakresu objętego tematyką. 

Termin konkursu :   Konkurs zostanie przeprowadzony 10.04.2016 roku w gabinecie nr 111.

Rozstrzygnięcie  wraz z informacją na stronie internetowej szkoły nastapi 14.04.2016 roku.

Postanowienia końcowe: Testy wiedzy zostaną ocenionę przez szkolną komisję konkursową.

Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu : Aneta Dębska , ks. Damian Donderowicz.

II      OGÓLNOPOLSKI  KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY :           
PANOWANIE MIESZKA I W KOMIKSIE : 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy.

 Patronat nad konkursem objęło  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy,

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy.

I Cele konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów historią państwa polskiego.

2. Rozbudzanie poczucia patriotyzmu poprzez upamiętnienie 1050 rocznicy chrztu Polski.

3. Stworzenie  uczniom  możliwości  zaprezentowania  swoich  talentów  plastycznych,

pisarskich, graficznych.

4. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji.



II Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. W  konkursie  mogą  uczestniczyć  uczniowie  szkół  podstawowych  z  klas  4-6

i gimnazjalnych z terenu całej Polski. Komiksy należy dostarczyć do 21 III 2016 r.

2. Prace będą podzielone na dwie kategorie: szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3. Uczniowie  mogą  wykonywać  prace  w  formie  komiksu  indywidualnie  lub  w  dwu

osobowych zespołach w dowolnej technice i formacie.

4. Oceny prac dokona komisja złożona z organizatorów,  przedstawiciela Instytutu Historii

i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy. Ocenie podlegać będą: 

5. -pomysłowość i estetyka pracy,

6. -poprawność językowa i ortograficzna,

7. -zawartość  merytoryczna  (ukazanie  panowania  Mieszka  I  ze  szczególnym

uwzględnieniem chrztu Polski)

8.    Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

9. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatorów. 

10. Prace powinny być podpisane w następujący sposób:

- pieczątka szkoły,

- wiek ucznia, 

- imię i nazwisko uczestnika konkursu,

- imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu,

11. Organizatorzy  konkursu  zastrzegają  sobie  prawo  do  prezentacji  prac  w  ośrodkach

kulturalno – oświatowych.

12. Wyniki konkursu oraz informacje o uroczystym wręczeniu nagród laureatom konkursu

zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: sp14bydgoszcz.pl dnia 14 IV 2016 r.

13.  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w SP nr 14 w Bydgoszczy.

14. Po odbiór nagrody przyjeżdżają uczeń z opiekunem na koszt własny. 

15. Organizatorzy konkursu nie wysyłają dyplomów i nagród na własny koszt. 

16. Uczestnicy biorący udział w konkursie automatycznie akceptują jego regulamin wraz z

załącznikiem. Obowiązkiem rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika konkursu jest

uzupełnienie załącznika.

17. Szkolny koordynator konkursu : nauczyciel historii : Aneta Dębska.
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