
REGULAMIN XIV KONKURSU

„OLKUSZ - MOJE MIASTO”

pod honorowym patronatem

BURMISTRZA
MIASTA I GMINY OLKUSZ

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo

32-300 Olkusz, ul. Francesco Nullo 36
Szkoła Podstawowa nr 10  im. Kornela Makuszyńskiego

32-305 Olkusz, ul. Żeromskiego 1



INFORMACJE  OGÓLNE

Do  udziału  w  konkursie „Olkusz – moje miasto”  zapraszamy  wszystkie  dzieci  w  wieku  od  7
do  13  lat  z  miasta  i  gminy  Olkusz.
Konkurs  obejmuje  dwie  kategorie  z  podziałem  na  grupy  wiekowe  :

klasy  I – III
klasy  IV – VI

Kategoria  I  :  KONKURS   WIEDZY  O  OLKUSZU
Kategoria  II :  KONKURS    PLASTYCZNY

           Dodatkowych  informacji  udzielają  organizatorzy  konkursu   pod numerem telefonu.:   32 643 06 05

CELE  KONKURSU

· Propagowanie  wiedzy  na  temat  historii  i  współczesności  Olkusza
· Ukazanie  piękna  i  walorów  turystyczno – krajoznawczych  naszego regionu
· Uświadamianie  dzieciom  wartości  i  znaczenia   dziedzictwa  kulturowego  oraz odpowiedzialności

za jego trwanie
· Rozwijanie aktywności  twórczej  wśród  dzieci
· Umacnianie  więzi  najmłodszych mieszkańców naszej gminy  z własnym  miejscem  zamieszkania
· Integrowanie  środowiska  lokalnego

ZGŁOSZENIA

Kartę  zgłoszenia  szkoły  do  konkursu  należy  przesłać  w terminie  do 28 lutego  2014 r.
(fax:  32 643 06 05  lub  e-mail. sp4olkusz@wp.pl

ORGANIZACJA  I  PRZEBIEG  KONKURSU  WIEDZY  O  OLKUSZU

W roku  szkolnym  2013/2014 konkurs  będzie  przebiegał  w dwóch  etapach :
I  ETAP  -  szkolny  ( odbędzie  się  13 .03. 2014 r.  o  godzinie  10.00  w szkołach,  które  przystąpią  do
konkursu )
II  ETAP  -  miejsko-gminny  ( odbędzie  się 29. 04. 2014 r.  o  godzinie  10.00 w Szkole Podstawowej

           nr 4  w Olkuszu )

Konkurs  będzie  miał  formę  pisemną .  Test  będzie  zawierał  pytania  z zakresu  historii,  kultury,
sztuki,  przyrody,  wiedzy  o  gospodarce  i  życiu  społecznym .  Zadania  konkursowe  mogą  polegać  na :
napisaniu  odpowiedzi  na  pytanie,  wyborze  poprawnej  odpowiedzi,  uzupełnieniu  zdań  z lukami,
nazwaniu  zaznaczonych  miejsc  na  planie,  uzupełnieniu  brakujących  elementów  (rysunku , planu),
rozpoznaniu  ilustracji,  itp.

Zadania  do  I  i  II  etapu  zostaną  przygotowane  przez  organizatorów.
           Prosimy  przewodniczących  szkolnych  komisji  konkursowych  o  odebranie  koperty
zawierającej  kartę  konkursową w dn. 11-12. 03. 2014 r. z  sekretariatu  SP  nr  4  w godz. od 8 do 15
oraz  powielenie  jej  dla  wszystkich uczestników  konkursu  szkolnego.

Etap  szkolny  przeprowadzają  szkolne  komisje  konkursowe  powołane  przez  dyrektorów  dla
każdej  z dwóch  grup  wiekowych .
 Czas  rozwiązywania zadań konkursowych:

- klasy I - III –  45 min
- klasy IV - VI – 60 min

Komisje,  na  podstawie  osiągniętych  wyników,  dokonują  kwalifikacji  3  uczniów  do  udziału
w II etapie.  W przypadku  uzyskania  tej  samej  ilości  punktów  przez  uczestników  konkursu,  komisja
szkolna  może  przygotować  dodatkowe  zadanie.
            Po  zakończeniu  konkursu  przewodniczący  komisji  przygotowuje protokół  z  przebiegu
konkursu,  który  należy  przesłać  faksem  lub mailem  do   sekretariatu  SP  nr  4  do 18. 03. 2014 r.

Etap  miejsko-gminny  przeprowadzą  komisje  konkursowe  powołane  przez  organizatorów .



ZASADY  OCENIANIA

Komisje  konkursowe  oceniają  poprawność  wykonanych  zadań.  Za  każde  poprawnie  wykonane
zadanie  przydzielane  są  punkty .  Zwycięzcami  zostaną  uczniowie,  którzy  zgromadzą  największą  ilość
punktów.

PROGRAM  MERYTORYCZNY  DLA  KLAS  I – III

    Wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu  niżej  wymienionych  zagadnień :
1. Położenie  miasta
2. Ukształtowanie  terenu
3. Rośliny i zwierzęta
4. Formy  ochrony  środowiska  naturalnego.
5. Obrazy  z  przeszłości  ( ludzie, dzieje, symbole...)
6. Legendy  starego  Olkusza
7. Zabytki  i  miejsca  pamięci
8. Muzea
9. Życie  mieszkańców
10. Władze  miasta, gminy, powiatu
11. Główne  instytucje i zakłady  pracy
12. Sąsiednie miejscowości
13. Ogólna  znajomość  planu  miasta

PROGRAM  MERYTORYCZNY  DLA  KLAS  IV – VI

    Wiadomości  i  umiejętności  dotyczące  zagadnień :
1.Miasto  i  gmina  na  tle  podziału  administracyjnego  Polski  i  jednostek  fizyczno – geograficznych
2. Środowisko  geograficzne ( skały , surowce  mineralne , roślinność  i  osobliwości  krajobrazowe )
3. Historia  miasta
4. Sławni  ludzie
5. Ważniejsze  zabytki
6. Pamiątki  walki  i  męczeństwa
7. Miasto  współczesne :
    -zakłady  przemysłowe
    -ważniejsze  instytucje  użyteczności  publicznej
    -obiekty  kultury  i  rekreacji
    -muzea
    -komunikacja
    -walory  turystyczno – krajoznawcze i  szlaki  turystyczne
    -wydarzenia  kulturalne
8. Znajomość  mapy  i  planu  miasta  oraz  umiejętność  posługiwania  się  nimi  w  praktyce
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     Powyższe  propozycje  mogą  pomóc  nauczycielowi  i  uczniowi  w  przygotowaniu  do  konkursu ,  nie
należy  ich  traktować  obowiązkowo .  Uczestnicy  mogą  wykorzystać  inne  dostępne źródła  informacji :
Internet, prezentacje  multimedialne, filmy, informacje z prasy, itp.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Konkurs plastyczny będzie przebiegał w dwóch etapach:

I. Etap szkolny (każda szkoła organizuje w dowolnym terminie)

Temat: „Olkusz-moje miasto”.
Organizatorzy proponują, aby uczniowie klas I-III wykonali prace w technice: wycinanka/wydzieranka,
w formacie A4, a uczniowie klas IV-VI w technice: kolaż, w formacie A3.
Komisja szkolna powołana przez dyrektora wyłoni po jednym uczniu z klas I-III oraz IV-VI, którzy będą
reprezentować szkołę podczas finału.
Protokół  z  przebiegu  konkursu wraz z nazwiskami uczniów reprezentujących szkołę (i ich opiekunów)
należy   przesłać  faksem  lub mailem  do   sekretariatu  SP  nr  4 do 18. 03. 2014 r.
Proponujemy urządzić pokonkursową wystawę prac plastycznych na terenie swoich szkół.

II. Etap miejsko-gminny:

1. Konkurs plastyczny (finałowy) przeprowadzony zostanie 29.04.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 4
w Olkuszu w dwóch grupach wiekowych:
I grupa:  uczniowie klas I-III
II grupa: uczniowie klas IV-VI.
Temat  pracy plastycznej będzie podany uczestnikom w dniu konkursu.
Technika wykonania pracy plastycznej: klasy I-III – wycinanka/wydzieranka
                                                                     klasy IV-VI - kolaż
Materiały oraz przybory plastyczne zapewnią uczestnikom organizatorzy.

2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Prace będą oceniane w dwóch
grupach wiekowych.

3. Komisja oceniać będzie: oryginalność, twórczą pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia
tematu, estetykę wykonania, stopień opanowania techniki plastycznej.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

5. Prace przechodzą na własność organizatorów.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach lub na stronach
internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora).

WYRÓŻNIENIA  I  NAGRODY

W finale  konkursu  przyznane  zostaną  3  miejsca  w każdej  kategorii  i  grupie  wiekowej .

Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  przyznania  dodatkowych  wyróżnień .

            Zwycięzcy  konkursu  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy  oraz  nagrody  ufundowane  przez  sponsorów .

O  terminie  i  miejscu  wernisażu oraz wręczenia  nagród uczestnicy  zostaną  poinformowani  podczas

konkursu  finałowego.

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  konkursie



KARTA  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY  DO  KONKURSU  „ OLKUSZ – MOJE  MIASTO ”

Nazwa  i  adres  szkoły                                                                                   telefon

Imię  i  nazwisko  przewodniczącego  Szkolnej  Komisji  Konkursowej  dla  klas  I – III                               telefon

Imię  i  nazwisko  przewodniczącego  Szkolnej  Komisji  Konkursowej  dla  klas  IV – VI                             telefon

                      Imię  i  nazwisko  przewodniczącego  Szkolnej  Komisji  Konkursu  Plastycznego dla klas I-III                          telefon

                 Imię  i  nazwisko  przewodniczącego  Szkolnej  Komisji  Konkursu  Plastycznego dla klas IV-VI                            telefon

Szacunkowa  liczba  uczestników

(w obu kategoriach)

Data Pieczęć  szkoły  i  podpis  Dyrektora Szkoły

Zgłoszenie  Szkoły  jest  równoznaczne  z zaakceptowaniem Regulaminu  Konkursu



Pieczęć Szkoły                                                                                                                                                Data:

PROTOKÓŁ
Z  PRZEBIEGU  SZKOLNEGO  KONKURSU WIEDZY

„OLKUSZ  –  MOJE  MIASTO”
                                                (KLASY I-III/ IV-VI*)

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Ilość
pkt.

Imię i nazwisko nauczyciela -
opiekuna

           Uwagi:

      Podpisy członków komisji:

* - niepotrzebne skreślić



Pieczęć Szkoły                                                                                                                                                Data:

PROTOKÓŁ
Z  PRZEBIEGU  SZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„OLKUSZ  –  MOJE  MIASTO”
(KLASY I-III/ IV-VI*)

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Ilość
pkt.

Imię i nazwisko nauczyciela -
opiekuna

           Uwagi:

      Podpisy członków komisji:

* - niepotrzebne skreślić
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