W związku z trwającym Rokiem Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa nr 19 przy ulicy
Kaplicznej 7 w Bydgoszczy pragnie czynnie włączyć się w obchody upamiętniające
wielkiego Polaka poprzez zorganizowanie konkursów przeznaczonych dla uczniów I etapu
edukacyjnego (klas I-III) w 35 szkołach województwa kujawsko-pomorskiego i warmińskomazurskiego, których patronem jest Mikołaj Kopernik.
Celem inicjatywy jest m.in. propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat życia i osiągnięć
Mikołaja Kopernika, rozwijanie zainteresowań o kosmosie oraz kształcenie umiejętności
plastycznych i literackich dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Proponowane przez nas konkursy pod wspólnym hasłem:
„BLIŻEJ PATRONA NASZYCH SZKÓŁ”
Konkurs dla uczniów klas I – plastyczny - pt. „ PODRÓŻ W KOSMOS” –
przedmiotem tego konkursu jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej dowolną
techniką.
Konkurs dla uczniów klas II – zabawy umysłowe - krzyżówka z hasłem: „MIKOŁAJ
KOPERNIK”- którego przedmiotem jest zespołowe opracowanie krzyżówki z hasłem
: MIKOŁAJ KOPERNIK oraz opisów haseł do niej związanych tematycznie z osobą
naszego Patrona.
Konkurs dla uczniów klas III – literacki - pt. „Opis dowolnego pomnika Mikołaja
Kopernika w Polsce” – jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie
pracy pisemnej-opisu wybranego pomnika Mikołaja Kopernika znajdującego się w
Polsce.
Terminarz konkursów przedstawia się następująco:
Do 15.09.2013 - wysłanie do wybranych szkół zaproszeń do udziału konkursach
Do 31.10.2013 - przesłanie prac konkursowych na adres naszej szkoły
Do 15.11.2013 - rozstrzygnięcie konkursów i podanie wyników na stronie internetowej
szkoły.
Laureaci konkursów otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast prace wyróżnione
zostaną nagrodzone dyplomami. Wszystkie nagrody zostaną doręczone lub wysłane do szkół
laureatów. Wszystkie nadesłane prace zostaną wystawione w naszej szkole w formie

pokonkursowej galerii prac, a zdjęcia z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na stronie
szkoły.
Osobami

odpowiedzialnymi

za

organizację

konkursów

wczesnoszkolnej:
klasy I – p. Ewa Malińska
klasy II – p. Hanna Kondek - hanna.kondek@gmail.com
klasy III – p. Izabela Kaczmarek
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