FESTIWAL
„JESTEM TWÓRCĄ - JESTEM STĄD!”
I.

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze
im. Jana Pawła II
56-416 Twardogóra
ul. S. Batorego 5
Tel. (071)315 96 50
www.sp2.twardogora.pl
sekretariat@sp2.twardogora.pl

II. CELE FESTIWALU:
 zachęcanie młodzieży do udziału w różnych formach twórczej
aktywności,
 pogłębianie wszechstronnych zainteresowań uczniów,
 rozwijanie umiejętności obserwacji i wnioskowania,
 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 kształtowanie i rozwijanie potencjału twórczego ucznia,
 kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni ucznia,
 nadanie wartości zainteresowaniom kulturą regionu oraz własnymi
pasjami.
III. ADRESAT
Festiwal adresowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych gminy
Twardogóra (klasy IV-VIII).
IV . WARUNKI I PRZEBIEG FESTIWALU
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest:
a. wypełnienie przez szkołę w określonym terminie zgłoszenia
i przesłanie pocztą elektroniczną, a tym samym zadeklarowanie chęci
udziału w festiwalu,
b. wyłonienie przez szkołę i przesłanie do 5 prac (maksymalnie po 2 prace
z jednej kategorii).
Zaplanowane są trzy etapy:

 etap szkolny - odbywający się na terenie szkół w nim uczestniczących,
 etap międzyszkolny - odbywający się w Szkole Podstawowej nr 2 w
Twardogórze, polegający na weryfikacji prac,
 finał-polegający na prezentacji zakwalifikowanych prac.

Festiwal polega na samodzielnym wykonaniu pracy w jednej z czterech
dziedzin:
a)artystycznej,
b)humanistycznej,
c)przyrodniczej,
d)regionalnej (szczególny nacisk na promocję regionu)
Praca może mieć charakter:
 badawczy,
 pomocy naukowo-dydaktycznej,
 pracy autorskiej, będącej realizacją zainteresowań, pasji.
Do uznania autora pozostawia się formę pracy. Może to być np. doświadczenie
z opisem, model pomocy naukowej z instrukcją, prezentacja artystyczna,
prezentacja literacka…
Praca może być indywidualna lub zbiorowa, przy czym grupa może liczyć
maksymalnie cztery osoby.
Jeden uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii.

Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora,
dokładnym adresem szkoły (tel., e- mail), podaniem klasy i wieku autora.
Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminie podanym w niniejszym
regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
V. KRYTERIA OCENIANIA
Przy ocenie prac powołana komisja kieruje się następującymi kryteriami:
 wartością merytoryczną pracy
 formą opracowania pracy
 samodzielnością w opracowaniu pracy
 oryginalnością w ujęciu tematu
 ogólną estetyką pracy
 pomysłowością
VI. OCENA PRAC
 Oceny nadesłanych prac dokonuje komisja powołana przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Twardogórze, która kwalifikuje prace do finału.
 Członkowie komisji wybierają do 4 prac z każdej dziedziny (autorzy
wyłonionych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną).
 W finale autorzy dokonują prezentacji prac, która nie powinna trwać
dłużej niż 15 minut.
VII. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Zgłoszenie przez szkołę uczestnictwa w festiwalu poprzez wysłanie karty
zgłoszeniowej - do 30.03.2021r.
2. Termin nadsyłania prac do 05.05.2021r., na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze
im. Jana Pawła II
56-416 Twardogóra
ul. S. Batorego 5
Tel. (071)315 0460
www.sp2.twardogora.pl
sekretariat@sp2.twardogora.pl

3. Szkoły oraz uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu prac
do 18.05.2021r.
4. Prezentacja finałowych prac odbędzie się 11.06.2021r..

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Od postanowień komisji nie przysługują odwołania.
Komisja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Program festiwalu zostanie przesłany szkołom i uczestnikom po
zakwalifikowaniu prac.

