Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia
im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
zaprasza do udziału w
SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY
NA TEMAT ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI
PATRONA SZKOŁY
PROF. EDMUNDA KAJDASZA
„NASZ PATRONIE – JESTEŚMY Z CIEBIE DUMNI”
pod honorowym patronatem:

Burmistrza Gminy Trzebnica – Marka Długozimy

Cele konkursu:
• krzewienie wśród uczniów wiedzy o życiu i działalności Edmunda Kajdasza, Patrona
Gminnej Szkoły Muzycznej I st. w Trzebnicy,
• wzbogacenie wiadomości o patronie,
• popularyzacja wartości etycznych i kształtowanie właściwych postaw moralnych,
• kształtowanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa,
• wdrażanie uczniów do korzystanie z różnych źródeł wiedzy.
•
REGULAMIN I WYMAGANIA KONKURSOWE
1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Edmunda Kajdasza
w Trzebnicy.
2. Koordynatorem Konkursu jest pani mgr Anna Łopatka.
3. Konkurs odbędzie się w dniach 21 i 23 października 2020 r. oraz 03 listopada 2020 r.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 - 6 cyklu sześcioletniego oraz uczniów
klas 2 - 4 cyklu czteroletniego GSM I st. w Trzebnicy.
5. Konkurs dotyczy życia i twórczości prof. Edmunda Kajdasza.
6. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
pisemnej/ustnej i plastycznej.
7. Prace plastyczne w dowolnej formie, zrealizowane indywidualnie lub grupowo,
dotyczące życia i twórczości prof. Edmunda Kajdasza należy przysłać lub dostarczyć
do Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
do 02 listopada 2020 r.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU KONKURSU:
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
2. Pierwszy w dniach 21 i 23 października 2020 r. w salach teorii GSM,
w godzinach lekcyjnych.
3. Drugi w dniu 03 listopada 2020 r. w auli GSM w godz. 17.00 -19.00.
4. I etap Konkursu ma formę pisemnego testu wyboru i jest obowiązkowy dla uczniów
wymienionych w pkt. 4.
5. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 84% punktów z testu
pisemnego przeprowadzonego w I etapie. W II etapie zostaną utworzone dwuosobowe
drużyny, które odpowiadać będą ustnie.
6. Zakres materiału, zawierający informacje będące istotą Konkursu, zostanie udostępniony
przez GSM na stronie Szkoły.
7. Lista uczniów przechodzących do II etapu zostanie ogłoszona w dniu 28.10.2020 r.
8. Drużynom startującym w II etapie, mogą towarzyszyć w formie widzów: koledzy
i koleżanki z klasy.
9. W II etapie na pytania odpowiadają drużyny wg kolejności zgłoszeń, a za prawidłową
odpowiedź można otrzymać od 1 – 3 punktów (w zależności od struktury pytania).
10. O udziale w II etapie, zdecydują członkowie Jury sprawdzający testy z I etapu Konkursu.
NAGRODY:
1. Organizator powołuje Jury, w skład którego wchodzą nauczyciele GSM. Decyzje Jury
są niepodważalne.
2. Komisja konkursowa po dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi oraz po podliczeniu
wszystkich punktów dokona wyboru najlepszych. W oparciu o zdobyte punkty, wyłoni
trzech laureatów ( I, II i III miejsce). W przypadku takiej samej liczby punktów, drużyny
otrzymają dodatkowe pytania, rozstrzygające o kolejności miejsc.
3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy
uczestnictwa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora i będzie na niej dostępny
przez cały okres trwania Konkursu.
Opracowanie dr Monika Gruszczyńska

