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PATRONAT HONOROWY 

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Krzysztof Chojniak 

 

 

1. Organizatorzy: 

− Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Pasaż K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski 

− piotrkowskie szkoły podstawowe. 

 

2. Koordynator projektu:  

 Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza,  

 ul. Szmidta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski (tel. kontaktowy: 44 732 36 68).  

 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 

Praca konkursowa może być wspólnym projektem: uczniów, ich rodziców, dziadków lub                

innych krewnych.  

 

4. Cele konkursu: 

− przybliżenie uczniom szkół podstawowych historii miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

szczególnie jego początków 

− integracja środowiska lokalnego; włączenie uczniów szkół podstawowych, ich rodziców      

i dziadków oraz innych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w realizację projektu 

− wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, np. rodzinne poszukiwanie miejsc ze starych 

fotografii 

− zapoznanie z techniką collage 

− promocja wśród mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego obchodów 800 – lecia miasta. 
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5. Warunki udziału w projekcie – konkursie. 

 

I etap – realizacja projektu w piotrkowskich szkołach podstawowych. 

 

Odpowiedzialni: koordynatorzy wyznaczeni w poszczególnych szkołach 

Termin realizacji: III –  30  V 2017 r. 

Zadania do wykonania: 

a) wskazanie uczniom przykładów historii zatrzymanych w kadrach aparatów fotograficznych 

b) rodzinne spotkania, wspomnienia 

c) poszukiwanie starych fotografii wykonanych w Piotrkowie Trybunalskim 

d) poszukiwanie miejsc ze starych fotografii, wykonanie nowych zdjęć 

e) zapoznanie uczniów z techniką collage 

f) wykonanie prac konkursowych; obróbka prac konkursowych przy użyciu legalnego     

oprogramowania: 

− collage tradycyjny; format, technika pracy – dowolna 

− collage z użyciem TI; format grafiki komputerowej – dowolny 

−  collage dźwięk i obraz – czas trwania do 5 minut (może to być np.: prezentacja 

multimedialna, filmowa relacja z powstawania projektu, itp.) 

 g) festiwal wewnątrzszkolny/wystawa prac – projekt organizowany na terenie poszczególnych  

      szkół  

 h) wewnątrzszkolna ocena prac: 

− dyrektor każdej szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia 

 I etapu projektu 

− Szkolna Komisja Konkursowa do drugiego etapu projektu kwalifikuje  maksymalnie  pięć 

prac w kategorii collage tradycyjny i collage wykonany cyfrowo + jeden collage w kategorii 

dźwięk i obraz (razem maksymalnie sześć prac) 

− i) umieszczenie informacji na temat realizacji projektu na stronie internetowej szkoły, 

przesłanie informacji (zdjęć, filmów, relacji, itd.) na adres: e-mail: sp11@sp11.piotrkow.pl 

lub dostarczenie informacji na nośniku zewnętrznym na adres: Szkoła Podstawowa nr 11 im. 

H. Sienkiewicza, ul. Szmidta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel./fax 44 732 36 68. 
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DOSTARCZENIE PROJEKTU: 

 

a) projekty konkursowe należy dostarczyć do 01.06.2017 r. do Szkoły Podstawowej nr 11 

 im. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szmidta 3 

b) collage wykonany cyfrowo musi być dostarczony w formie wydruku (może być zalaminowany)  

i w formie cyfrowej (zapisany na nośniku zewnętrznym i opisany; nazwa zapisanego pliku musi 

zawierać nr szkoły i nazwisko autora pracy, np.: SP2nowak.jpg, SP3pracazbiorowakowalska.bmp) 

c) collage dźwięk i obraz powinien być zapisany na nośniku zewnętrznym wraz z programem 

odtwarzającym, natomiast collage dźwięk i obraz wykonany jako prezentacja multimedialna musi 

być zapisany w formacie umożliwiającym bezpośrednie otwarcie go w  programie Power Paint 

(pakiet programu Microsoft Office) lub programie Impress (pakiet OpenOffice); nazwa zapisanego 

pliku musi zawierać nr szkoły i   nazwisko autora pracy 

d) do każdej pracy należy dołączyć wypełnione komputerowo: 

− formularz zgłoszeniowy do konkursu - załącznik nr 1:  

− naklejony z tyłu pracy – collage tradycyjne i grafika komputerowa 

− zapisany na nośniku zewnętrznym i wydrukowany – collage dźwięk i obraz  

− w kopercie załączniki nr 2, 3, 4.  

 

Uwaga! 

a) Jeżeli w opracowaniu projektu pomagała osoba spokrewniona można dołączyć załącznik nr 5. 

b) Załącznik nr 4 należy dodatkowo przesłać na adres e-mail: sp11@sp11.piotrkow.pl (proszę 

zachować wskazany format czcionki, mile widziany rozmiar opisu A5). 

 

II etap – ocena prac nadesłanych przez szkoły: 

 

Odpowiedzialny: międzyszkolny koordynator projektu, Międzyszkolna Komisja Konkursowa. 

 

Kryteria oceny projektów. 

Ocenie podlegać będą: 

a) prace wykonane indywidualnie lub zespołowo w kategorii wiekowej: 

− uczniowie klas I-III 
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− uczniowie klas IV-VI 

 

b) prace w kategorii collage: 

− tradycyjny 

− wykonany cyfrowo (wydruk) 

− dźwięk i obraz 

c) zaangażowanie szkół w realizację projektu: sposób w jaki szkoły zorganizowały wystawę prac 

 i promocję projektu w swoim środowisku lokalnym, zaangażowanie środowiska w realizację 

projektu, merytoryczne przygotowanie projektu. 

 

III etap – podsumowanie, nagrody, wystawa prac, festiwal: 

 

Odpowiedzialni: międzyszkolny koordynator projektu, Szkoła Podstawowa nr 11   

im. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim 

Działania: 

− opracowanie w formie cyfrowej i tradycyjnej collage o zmianach zachodzących w naszym 

mieście – mapa zmian (VI 2017 r.) 

− festiwal collage obraz i dźwięk oraz wystawa prac przesłanych przez poszczególne szkoły 

(Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim/miejsce wskazane przez 

organizatora  – VI 2017 r.) 

− wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu pt. ,,Tu byli moi bliscy, tu jestem ja – 

śladami naszych przodków.” (Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim/miejsce 

wskazane przez Organizatora – VI 2017 r.) 

− wystawy towarzyszące: do uzgodnienia (IX-XII 2017 r.) 

− prace nadesłane na konkurs można będzie odbierać od 02.01.2018 r. do 01.02.2018 r.  

w Szkole Podstawowej nr 11 im. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim.  

Po wyznaczonym terminie prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. 

 

6. Uwagi końcowe:  
 

Organizator zastrzega sobie prawo: 

− do dysponowania pracami nadesłanymi na konkurs i wykorzystania ich w celu publikacji 

bez wypłacania honorariów autorskich 
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− do zmian w regulaminie (po wcześniejszych konsultacjach z koordynatorami szkół). 

 

7. Załączniki do regulaminu stanowią: 

− Formularz zgłoszeniowy do konkursu – załącznik nr 1. 

− Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział 

dziecka/podopiecznego w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

dziecka/podopiecznego oraz wykorzystanie wizerunku dziecka/podopiecznego 

 - załącznik nr 2. 

− Oświadczenie nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na 

wykorzystanie wizerunku oraz o nienaruszalności praw autorskich - załącznik nr 3. 

− Opis pracy konkursowej  - załącznik nr 4. 

− Oświadczenie osoby wspierającej realizację projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, na wykorzystanie wizerunku oraz o nienaruszalności praw autorskich - 

załącznik nr 5.         

 

 

 

Organizator z góry dziękuje wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział  

w konkursie! 
 

 


