PAŹDZIERNIK

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2013/2014
Spotkania z rodzicami
30 września, 1- 2 października,
Pn, Wt, Śr







5 - 6 października, Sb, Nd

Wybory „Trójek klasowych”
Prezentacja programów nauczania
Przedstawienie kryterium wymagań na oceny z poszczególnych przedmiotów,
a także form i metod sprawdzania osiągnięć uczniów
Przedstawienie programu wychowawczego klasy - dyskusja
i jego ewentualna korekta
Sprawy różne

Wycieczka szkolna

(Székesfehérvár, Zamárdi, Balatonboglár, Tihány)

w ramach projektu edukacyjnego „Szukamy śladów polskości na Węgrzech”

14 października, Pn

Obchody Święta Edukacji Narodowej

15, 16, 21 października,
Wt, Śr, Pn

Wybory do Samorządu Szkolnego

16 października, Śr
16 października, Śr
14 – 21 października

Spotkanie kierownika szkoły z Radą Rodziców
Dzień Papieski
Wystawa jesienna

17 października, Czw

Wycieczka do studio filmu animacyjnego IONART STUDIO
w ramach obchodów 50. urodzin Bolka i Lolka

22 - 23 października, Wt - Śr

23 października – 3 listopada

Obchody Węgierskiego Święta Narodowego

FERIE JESIENNE

Konkursy, w których warto wziąć udział :
1.

I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka “Moje wakacje”

2.

"Cały Świat rysuje Bolka i Lolka",konkurs plastyczny organizowany z okazji 50. urodzin Bolka i Lolka.

Regulaminy konkursów poniżej.

I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. Pocztówka “Moje wakacje”
Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego małych i młodych mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych,
placówek oświatowych i kulturalnych. W celu integracji dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami kraju konkurs skierowany jest także do
licznej na całym świecie Polonii.
I Edycja konkursu została podzielona na kategorie wiekowe:
 Przedszkole
 Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI
 Gimnazjum
Konkurs posiada charakter otwarty. Na konkurs można nadsyłać prace autorskie wykonane dowolnymi technikami malarskimi – wielkość
dopuszczalna format A4: rysunek, farby, wyklejanie … na adres mailowy:konkurs@egminy.eu.
Prace należy nadsyłać do 18 października 2013r.
Prace można nadsyłać:
- skan na adres: konkurs@egminy.eu
- oryginał – adres podany w Regulaminie
Prace zostaną umieszczone na portalu egminy.eu w zakładce WYSTAWY w dniu 21 października 2013 r.
Od tego dnia Egminowicze/ Internauci mogą głosować na wybrany przez siebie obraz – łapka na plus lub na minus.
O wygranej decyduje różnica punktów między łapkami na plus i na minus.
Osobno Jury ocenia nadesłane prace.
Nagrody Internautów i Jury są przyznawane niezależnie od siebie.
Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 20 listopada 2013 r.
Nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone/opublikowane 22 listopada 2013 r na portalu www.egminy.eu Organizatora konkursu.
Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej.
Szczegóły i regulamin konkursu na: www.egminy.eu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cały Świat rysuje Bolka i Lolka", konkurs plastyczny organizowany z okazji 50. urodzin Bolka i Lolka
Regulamin Konkursu Plastycznego Organizowanego w ramach 50-tych urodzin BOLKA i LOLKA
pod patronatem Małżonki prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej „BOLEK I LOLEK WIECZNIE MŁODZI”

§ 1 ORGANIZATORZY
• Studio Filmów Rysunkowych, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24
• Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja
§2
•
•
•
•

CELE KONKURSU
Kontakt ze światem wartości w prezentowanych filmach o „Bolku i Lolku”
Odkrywanie historii gatunku filmu rysunkowego dla dzieci i młodzieży
Promocja twórczości Studia Filmów Rysunkowych w Bielska-Białej
Rozbudzanie wrażliwości estetycznych oraz kreatywnych postaw

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
• Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 5 do 15 lat.
• Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace wcześniej nie publikowane i nie zgłaszane do innych konkursów.
• Prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4 i nie przekraczające format arkusza B1 (100/70 cm), przy wykorzystaniu dowolnych
technik: rysunku, malarstwa lub grafiki.
• Prace powinny być wyraźnie opisane na odwrocie : imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
• Prace należy nadsyłać na adres: Dom Kultury Włókniarzy
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała
Z dopiskiem: "Bielskie kreskówki inspirują"
Ostateczny termin składania prac upływa dnia 24.10.2013. Liczy się dzień dotarcia koperty do ORGANIZATORA (najpóźniej do dn. 25.10.2013).
§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
• O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
• Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy (wręczenie nagród nastąpi w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej dnia 09.11.2013
o godz. 16.00)
• Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
• Obrady Jury odbędą się dn. 30.10.2013 r. a wyniki ogłoszone stronie internetowej www.mdk.beskidy.pl.
• Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
1. estetyka wykonania
2. zgodność z tematem
3. pomysł, kreatywność
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują organizatorzy konkursu.
• Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem oraz zgodą na publikacje i powielanie przesłanych prac oraz ich
upublicznienie.

