KONKURSY GEOGRAFICZNE
ORGANIZOWANE W SP6 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Koordynator: Iwona Mermer
KONKURS PLASTYCZNY „ODPOCZYWAJ NA WSI”
1. Organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Celem konkursu jest między innymi promowanie wśród uczniów wypoczynku na
polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku
oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.
3. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
w dwóch kategoriach wiekowych.
4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej
technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi,
w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego
i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.
5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących
kategoriach wiekowych: 1) I grupa – klasy 0 - III szkoły podstawowej; 2) II grupa –
klasy IV - VIII szkoły podstawowej.
6. Szkolny etap trwa do dnia 20 września.
7. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uczestnika konkursu oraz nazwą i danymi adresowymi szkoły.
8. Prace wraz z wypełnionymi zgłoszeniami należy złożyć do nauczycieli: p. Iwony
Mermer lub p. Anny Fedyń. Istnieje też możliwość złożenia prac do biblioteki szkolnej.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
Załączniki: regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej:
strona Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019
1. W ramach akcji Sprzątanie świata 2019 odbędą się 2 konkursy organizowane przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP”
w Rzeszowie.
2. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Iwona Mermer (nauczyciel geografi).
3. Konkurs na KRÓTKĄ BAJKĘ ODPADOWĄ ( max. 2 strony A4) – dla uczniów klas
V – VI.
4. Konkurs na ETIUDĘ FILMOWĄ NAGRYWANĄ TELEFONEM ( 2 minuty) – dla
uczniów klas VII – VIII
5. Prace konkursowe wraz z załączonymi formularzami i oświadczeniami należy złożyć do
nauczycieli: p. Iwony Mermer lub p. A. Fedyń. Istnieje też możliwość złożenia prac do
biblioteki szkolnej.
6. Szkolny etap konkursu zostanie zakończony:

dnia 19 września 2019 r. w przypadku konkursu na KRÓTKĄ BAJKĘ
ODPADOWĄ,

dnia 15 września 2019 r. w przypadku ETIUDY FILMOWEJ.
7. Finał konkursu odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. w Sali audytoryjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
8. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do udziału w konkursie.
Załączniki: regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej:
strona Samorządu Województwa Podkarpackiego

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „RATUJ ZIEMIĘ”
1. Organizowany przez panią Iwonę Mermer i Annę Fedyń. Celem konkursu jest
kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie kreatywności wśród młodzieży
szkolnej.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej
technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat pogarszającego się stanu środowiska
przyrodniczego.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII.
4. Szkolny etap trwa do dnia 15 września.
5. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uczestnika konkursu oraz klasa do której uczeń uczęszcza.
6. Prace należy złożyć do nauczycieli: p. Iwony Mermer lub p. Anny Fedyń. Istnieje też
możliwość złożenia prac do biblioteki szkolnej.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

