DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ UZDOLNIONYCH

REGULAMIN KONKURSU
,,JESTEM TWÓRCĄ”
I. ORGANIZATOR
Gimnazjum nr 1 w Twardogórze
im. Polskich Olimpijczyków
56-416 Twardogóra
ul. S. Batorego 5
Tel./fax (071)315 0460, 315 04 61
www.gimnazjum.twardogora.pl
sekretariat@gimnazjum.twardogora.pl
II. CELE KONKURSU:
 zachęcanie młodzieży do udziału w różnych formach twórczej
aktywności,
 pogłębianie wszechstronnych zainteresowań młodzieży,
 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,

III. ADRESAT
Konkurs adresowany jest do uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych.

IV . WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) wypełnienie przez szkołę w określonym terminie ankiety zgłoszeniowej
i przesłanie pocztą, a tym samym zadeklarowanie chęci udziału w konkursie
b) wyłonienie przez szkołę i przesłanie do 3 prac konkursowych

Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etap szkolny- odbywający się na terenie szkół w nim uczestniczących
2. etap międzyszkolny- odbywający się w Gimnazjum nr 1 w Twardogórze
3. finał-polegający na prezentacji zakwalifikowanych prac
Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy w jednej z czterech dziedzin :
a)artystycznej,
b)humanistycznej,
c)przyrodniczej,
d)matematyczno-fizycznej.
Praca może mieć charakter:
a) badawczy,
b) pomocy naukowo-dydaktycznej,
c) pracy autorskiej, będącą 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 konkursowych 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 Gimnazjum nr 1
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
10 minut. Przekroczenie czasu spowoduje odjęcie punktów.
 Komisja podczas prezentacji przyznaje punkty, które decydują o miejscu w
konkursie.
 Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone podczas finału w dniu prezentacji.

VII. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Zgłoszenie przez szkołę uczestnictwa w konkursie poprzez wysłanie karty
zgłoszeniowej - do 20.12.2013 r.
2. Termin nadsyłania prac do 14.03.2014 na adres:

Gimnazjum nr 1 w Twardogórze
im. Polskich Olimpijczyków
56-416 Twardogóra
ul. S. Batorego 5
Tel./fax (071)315 0460, 315 04 61
www.gimnazjum.twardogora.pl
sekretariat@gimnazjum.twardogora.pl
3. Szkoły zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu prac do finału do
16.04.2014.
4. Prezentacja finałowych prac i wręczenie nagród odbędzie się 22.05.2014.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do etapu finałowego, zarówno
nagrodzone jak i pozostałe, nie będą zwracane autorom.
Od postanowień komisji nie przysługują odwołania.
Komisja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

IX. NAGRODY
 Indywidualne w każdej kategorii - Tytuł „Twórcy Roku”, statuetka, nagrody
rzeczowe.
 Dla szkoły – Tytuł „Kuźnia Talentów”, statuetka, nagrody rzeczowe .



Nagroda indywidualna za najlepszą prezentację.

