Regulamin III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
pt. „ Życie i działalność Królowej Jadwigi”( rywalizacja drużynowa)

I Cele:
 pogłębienie wiedzy o Polsce i jej historii za czasów panowania Jagiellonów;
 upowszechnienie ideałów i wartości reprezentowanych przez Królową
Jadwigę;
 zachęcanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji;
 wdrażanie uczniów do współzawodnictwa i twórczej rywalizacji;
II Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest imprezą otwartą skierowaną do uczniów klas IV- VIII szkół
podstawowych noszących imię Świętej Królowej Jadwigi z terenu
Województwa Podkarpackiego oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu
Powiatu Przeworskiego.
2. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie jedną 3- osobową
drużynę.
3. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu przesłanym przez Organizatora.
4. Uczniowie (drużynowo) rozwiązują zadania dotyczące życia i działalności
Królowej Jadwigi oraz epoki, w której żyła.
5. Drużyny prosimy o przygotowanie krótkiego przedstawienia swojej szkoły.
6. Każda z drużyn jest proszona również o przygotowanie recytacji wiersza
o Królowej Jadwidze. Tekst wiersza należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia.
Wiersz może pochodzić z dostępnej literatury( należy wtedy podać jego
autora) lub może być ułożony przez drużynę.
III Terminarz konkursu:
 Szkoły zgłaszają udział drużyn w konkursie do 16 maja 2022r.
 Finał konkursu odbędzie się 8 czerwca 2022 r. o godz.12.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

IV Nagrody:
 laureaci konkursu ( tj. drużyny, które zajmą kolejno I, II, III miejsce)
otrzymają nagrody;
 każda drużyna biorąca udział w konkursie otrzymuje pamiątkowy dyplom;
 wręczenie upominków i dyplomów nastąpi w dniu konkursu.
V Adresy:
1. Zgłoszenia drużyn prosimy wysłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Świętej
Królowej Jadwigi w Maćkówce, Maćkówka 210, 37- 200 Przeworsk
z dopiskiem: „ Życie i działalność Królowej Jadwigi”.
2. Na stronie internetowej szkoły: spmackowka.pl w zakładce III Wojewódzki
Konkurs o Patronce znajdą Państwo regulamin konkursu gotowy
do wydrukowania.
Informujemy również, że konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a następnie
uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu
(na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
Pragniemy poinformować, że nasz konkurs został objęty Honorowym
Patronatem Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Honorowym
Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Honorowym Patronatem
Starosty Powiatu Przeworskiego oraz Honorowym Patronatem Wójta Gminy
Zarzecze.

