
REGULAMIN  KONKURSU
W tym roku szkolnym nowe zasady konkursu. Zapraszamy do konkursu

uczniów  klas  I-VI  .
 Prace konkursowe przesyłamy do PSP 21 w Opolu.

Cele konkursu:
1. Propagowanie wśród dzieci umiejętności kształtnego i  pięknego pisania
piórem wiecznym.
2. Uwrażliwienie na walory estetyczne pisma.
3. Rozwijanie zainteresowań i talentów.
Zasady uczestnictwa:
  1. Szkoła przesyła karty zgłoszeń i prace konkursowe do 17 czerwca  
2021 r. na adres:
    PSP nr 21w Opolu ul. Sienkiewicza 4 , 45-037 Opole
    Do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodziców.
2.Szkoła  może  przesłać   po  jednej  pracy  konkursowej   z  klas  I,  II
,III,IV,V,VI
3.  Uczestnicy  pracę konkursową  wykonują  piórem., nie używają
korektorów i zmazików. 
Rozdanie  nagród –  22  czerwca   2021  r.  godz.10.00  w
Muzeum  Śląska  Opolskiego.  
Wystawa konkursowych prac będzie trwała od 22.06 do 10 .07.2021 r .
Zakres prac konkursowych :
Klasy I
-poprawne napisanie niektórych liter alfabetu,
-wierne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,
-odwzorowanie szlaczków wg wzoru, w ramce o wysokości 10cm. 
Klasy II
-poprawne napisanie sylab i wyrazów,
-wierne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,
-odwzorowanie szlaczków wg wzoru w ramce o wysokości 10cm.
Klasy III
-wierne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,
-odwzorowanie szlaczków wg wzoru,
-wykonanie ozdobnych inicjałów własnego projektu, w ramce o wysokości
10cm
 ( również piórem).



Klasy IV-VI ( różne teksty dla danej grupy wiekowej) 
-wierne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,
-odwzorowanie szlaczków wg wzoru,
-wykonanie ozdobnego zapisu imienia wg własnego projektu,  w ramce o
wysokości 10cm
 ( również piórem).
Etap szkolny przeprowadzają szkolne komisje.
Komisja: Pracownicy Muzeum Śląska Opolskiego, Nauczyciele PSP 21 w 
Opolu
Prace konkursowe będą zakodowane. Komisja pozna autorów po dokonaniu 
wyboru  wyróżnionych prac.
Organizatorzy: PSP nr21 w Opolu , Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
         

                                                     Organizatorzy :
Joanna Kot  - PSP 21

                                                                               Anna Przybylska-
Boczar - PSP 21
                                                                             Bernadeta Warchał -
Muzeum Śląska Opolskiego
                                                                              Izabela Jasińska -
Muzeum Śląska Opolskiego
                                                                                                

 
Opole,…………………

                           Karta zgłoszeniowa
     
 

Nazwa
szkoły................................................
............................



Lista uczestników konkursu
kl. I…………………………………………
kl. II………………………………………..
kl. III………………………………………
kl. IV…………………………………………
kl. V………………………………………..
kl. VI………………………………………

Nauczyciel przygotowujący do konkursu:

kl. I…………………………………………
kl. II………………………………………..
kl. III………………………………………
kl. IV…………………………………………
kl. V………………………………………..
kl. VI………………………………………
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