REGULAMIN
KONKURSU O KONSTYTUCJI 3 MAJA I DNIU FLAGI PAŃSTWOWEJ

ORGANIZATORZY I SPONSORZY KONKURSU
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej
w Sępopolu Al. Wojska Polskiego 8 11-210 Sępopol tel. 897613155

Osoba odpowiedzialna: Franciszek Maszota, f.maszota@zspsepopol.pl
UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP Sępopol
CELE KONKURSU
rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną wśród młodzieży,
podnoszenie poziomu wiedzy historycznej,
przybliżenie historii Polski i ułatwienie jej rozumienia,
zachęcenie do poznania okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja,
poszerzeniu wiedzy na temat polskich barw narodowych i Święta Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej
kształtowanie patriotyzmu, szacunku dla tradycji i symboli narodowych,
promowanie twórczości plastycznych,
pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej.
ORGANIZACJA KONKURSU
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
I.
II.
III.

Klasy I-IV
Klasy V-VI
Klasy VII-VIII

Klasy I-IV
W tej kategorii wiekowej uczestnicy w ramach konkursu wykonają pracę plastyczną, której temat to:
Jak ja i moja rodzina obchodzi Święta Majowe?
Wymogi
praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej formie i formacie A3,
praca przekazana na konkurs może być wykonana wspólnie z rodzicami, rodzeństwem,
bliskimi, ważne żeby był dostrzegalny był wkład pracy uczestnika konkursu,
każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę na konkurs,
każda praca plastyczna powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem,

prace konkursowe należy złożyć sekretariacie szkoły, lub przesłać w formie elektronicznej
zdjęcie wykonanej pracy na adres mailowy f.maszota@zspsepopol.pl
termin do, którego praca musi zostać dostarczona upływa 30 kwietnia 2021 roku o godzinie
12.00

Wyniki konkursu i nagrody
kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność,
decyzje Jury są ostateczne,
wyniki ogłoszone zostaną na stronie szkoły do 10 maja, a zwycięzcy dodatkowo zostaną
poinformowani za pośrednictwem aplikacji Librus,
nagrodzone zostaną trzy najwyżej ocenione prace,
wręczenie nagród odbędzie się w terminie i formie ustalonej po ogłoszeniu wyników.
Postanowienia końcowe
•
•
•

przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w ZSP Sępopol oraz na
publikację fotografii prac na stronie internetowej szkoły,
przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.
organizator zastrzega sobie prawo do:
o rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,
o zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń
mających wpływ na organizację konkursu.

Klasy V-VI
W tej kategorii wiekowej uczestnicy w ramach konkursu rozwiążą test sprawdzający wiedzę z zakresu
tematyki konkursu.
ZAGADNIENIA KONKURSOWE:
Konstytucja 3 maja – rok i okoliczności podpisania, postanowienia, twórcy tekstu,
Dzień Flagi – kiedy zostało ustanowione, z jakim innym świętem jest obchodzone,
barwy narodowe, historia, od kiedy oficjalnie zostały uznane, dlaczego biało-czerwone?
ŹRÓDŁA
podręcznik GWO dla klasy 6 s. 20-214(dla uczniów innych klas materiał dostępny na
classroomie pod linkiem https://classroom.google.com/c/MzEyOTM1MzEzMzUx?cjc=5sfjn2y,
film - Konstytucja 3 maja - historia prosto z Zamku
https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I
film - Konstytucja w Polsce - jak powstała? https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
film - Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona?
https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI
film - Jak prawidłowo wieszać polską flagę? Poradnik
https://www.youtube.com/watch?v=X4CZYfFfhVQ&t=1s

PRZEBIEG
konkurs zostanie przeprowadzony online z wykorzystaniem Testportalu,
uczniowie chcący wziąć udział w konkursie zobowiązani są przesłać wiadomość na adres
f.maszota@zspsepopol.pl do 25 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00,
test zostanie udostępniony na 45 minut w dniu 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00,
link do testu zostanie udostępniony chętnym uczniom poprzez wiadomość lub ogłoszenie na
platformie Librus,
wyniki ogłoszone zostaną na stronie szkoły do 10 maja, a zwycięzcy dodatkowo zostaną
poinformowani za pośrednictwem aplikacji Librus,
nagrodzeni zostaną uczniowie z trzema najwyższymi wynikami,
każdy uczestnik konkursu otrzyma który osiągnie przynajmniej 75% wynik otrzyma ocenę
celującą z historii o wadze II, jeżeli wynik przekroczy 90% o wadze I.
wręczenie nagród odbędzie się w terminie i formie ustalonej po ogłoszeniu wyników.
Postanowienia końcowe
organizator zastrzega sobie prawo do:
o rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,
o zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń
mających wpływ na organizację konkursu.
KLASY VII-VIII
W tej kategorii wiekowej uczestnicy w ramach konkursu rozwiążą test sprawdzający wiedzę z zakresu
tematyki konkursu.
ZAGADNIENIA KONKURSOWE:
sytuacja polityczna Rzeczypospolitej po I rozbiorze,
zwołanie Sejmu Wielkiego,
stronnictwa biorące udział w obradach Sejmu, cele, przedstawiciele,
osoby związane z obradami Sejmu,
reformy Sejmu Wielkiego,
Konstytucja 3 maja – rok, okoliczności podpisania, postanowienia, twórcy tekstu,
Dzień Flagi – kiedy zostało ustanowione, z jakim innym świętem jest obchodzone?
barwy narodowe – od kiedy oficjalnie zostały uznane, dlaczego biało-czerwone?
ŹRÓDŁA
podręcznik GWO dla klasy 6 s. 20-214(dla uczniów innych klas materiał dostępny na
classroomie pod linkiem https://classroom.google.com/c/MzEyOTM1MzEzMzUx?cjc=5sfjn2y,
e-podręczniki - https://epodreczniki.pl/a/konstytucja-3-maja/D14citlTB
e-podręczniki - https://epodreczniki.pl/a/sejm-wielki-oraz-uchwalenie-konstytucji-3maja/DPpfDltVD
film - Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 roku"
https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

film - Konstytucja 3 maja - historia prosto z Zamku
https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I
film - Konstytucja w Polsce - jak powstała? https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
film - Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona?
https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI
film - Jak prawidłowo wieszać polską flagę? Poradnik
https://www.youtube.com/watch?v=X4CZYfFfhVQ&t=1s

PRZEBIEG
konkurs zostanie przeprowadzony online z wykorzystaniem Testportalu,
uczniowie chcący wziąć udział w konkursie zobowiązani są przesłać wiadomość na adres
f.maszota@zspsepopol.pl do 25 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00,
test zostanie udostępniony na 45 minut w dniu 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00,
link do testu zostanie udostępniony chętnym uczniom poprzez wiadomość lub ogłoszenie na
platformie Librus,
wyniki ogłoszone zostaną na stronie szkoły do 10 maja, a zwycięzcy dodatkowo zostaną
poinformowani za pośrednictwem aplikacji Librus,
nagrodzeni zostaną uczniowie z trzema najwyższymi wynikami,
każdy uczestnik konkursu otrzyma który osiągnie przynajmniej 75% wynik otrzyma ocenę
celującą z historii o wadze II, jeżeli wynik przekroczy 90% o wadze I.
wręczenie nagród odbędzie się w terminie i formie ustalonej po ogłoszeniu wyników.
Postanowienia końcowe
•

organizator zastrzega sobie prawo do:
o rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,
o zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń
mających wpływ na organizację konkursu.

