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xmdecznk' zaprasnrjq do wzięciu udzmlu

w XlVGmiymym Konkursie 171

„Jan Paweł II- święty, ::jednak zwykły czławie ”

Reguhmin

Konkurs pmznnczony Jest dla ucmiów smaa pudslawowych (klasy 4.77 i gimnazjów : len—mu

gminy Raniżów.

Kategoria I , pmcc plastyczne
Zasady uczeslnictwa.

- format wykanywnnycn prac: A3,

. .acnnika „ dwoma.

, praca pawmna być oprawiona w papierową ramkę,

, place powmny zawxcrać (w?
na cdwmue kazdej pracy.

'mię i nazwiska autem. klasa, nazwa sumy, imię innzwnsko op-ckuna

Kam—gar]:" _ pnzenlatje muhimedmlne

Zasady uczes'tmctwa:

. prczmlacja mn medialna opracowana w pmgzumechrcsnft Power Point 2001

, min 10,max. 15 slajdów, Cuspmzentacjx do m mmm.,

- pokaz pmamaq'imoże być sterowany za pomocą myszka lub automatycmie,

. w prezentacji powinny być wykorzystane m' modne środki przekazu informacji up. tekst, gańkn,
dżwięk, mm, animacja,



- inilc widziane fragmenty znieniyeznyeli oypouuedzi Jana powie || związane z lennem przewodnim
kunkursu.

, prujekt wykonany indywrduu wedlug wlasnych pomysłów, prosuny o wykorzyslenie linnnelu
w minimalnym stopniu

. w plemmacji powinny być znwnrie infonnneie o „nienalacli źródłowych zklórycll koi-zyslnno
w tym rowniez adresy snou iniernclonyon,

. prc7emacja powinno być doswczolla va plycie CDROM,

, prosimy nie umieszczać danych osononycli w prezenineji, do plyiy należy dołączyć melryke
z nosiepuiocym opisem ie inazwisko, nulor pracy klasa, nazwa szkoly. relefon kumakluwy, imię
i nazwisko nauczyciela opieknnn

, prac: zgloszunc na konkurs rmmqają do dyspnzycji orgnnizziorow. klorzy zasmgająsobie prnwo
pokazu nagrodzonych prezenlzeji bez zgudy ich zuiorow.

@mna o

, zgodność ucśal prezenincji z tematem konkursu,

, poprawność merywryczna mermale 7amlcszczonych w prezenleo

, pmjnysly i uporządkowany ukhad orezenrncji (non-.z leksl. muzyka, film),

, adekwatność zaslosownnyen narzedzi i efeklnw do pizoaslnwmnyeii treści,

. lnnowncyjnuść i kreniywnosz: w podejśc": do (enim
, esrelykn i erekl wizualny,

. siopieiinunno zylych locnnik.

Dolyczy lmegnri' ill:
_igi-mln ] miejwe skladnnin prac' du poniedzialku, 7 maja 2018 roku w sekmurincieszkoły, pokój nr
Madres szkoly ()mllllle Gimnazjum im. Jana Pawla n, uL Armii ijan zl), 367130 Raniżów,
telefon: 172285773,

, ogloszenie wyników, wręczenie nagród Inumatom i wysiewa prac konkursowych w gimnazjum
18 maja zm 8 roku, laureaci zmianą mpmsmni tclcfonianie,

npraoe nie bedą zwracane,

aulorein pracy mmc być |ylkn jedna osoba,

- nagrudy będą przyznane w dwóch k:licgoriach wiekowych:

i klasy: 476 szkoly podslawowc].

2. klasy: 7 szkoly pndmwnwej om z i 3 gimnoziuni.


