Katowice, 22.03.2012
Zespół Szkół Fundacji „Elementarz”
w Katowicach

Gimnazjum nr 21
im. Adeli Korczyńskiej
w Katowicach
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”
w Katowicach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
katowickich szkół i placówek oświatowych

Pragniemy Państwa poinformować, że organizujemy konkurs plastyczno-literacki
„KAŻDE DZIECKO TO SKARB” w ramach projektu „JANUSZ KORCZAK –
PRZYJACIEL DZIECI”. Inicjatywa nasza to działanie na rzecz aktywizacji twórczej
i kreatywności obejmujące przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz inne placówki
oświatowe naszego miasta.
Projekt „JANUSZ KORCZAK – PRZYJACIEL DZIECI” będzie miał swój finał 25.05.2012
w jednej z galerii Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek (Plac Sejmu Śląskiego).
W dniu tym odbędzie się wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz
warsztaty artystyczne. W czasie wernisażu będzie nakręcony film pokazujący najciekawsze
fragmenty uroczystości, warsztaty, happening oraz nagrodzone prace plastyczne i literackie
(prawdopodobnie będzie on prezentowany w polskich szkołach na Ukrainie).
Mamy nadzieję, że projekt nasz skupiając się na rozwoju zdolności plastycznych dzieci
i młodzieży, równocześnie przyczyni się do rozbudzenia ich twórczych inicjatyw,
pomysłowości, oryginalności oraz natchnie do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań
i dalszego ich twórczego rozwoju. Wyrażamy przekonanie, że przedsięwzięcie „Janusz
Korczak – przyjaciel dzieci” zgromadzi wokół siebie wielu uczestników.
Inicjatywa nasza została objęta honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta
Katowice, a patronat medialny nad naszym projektem objęły Telewizja Polska S.A.
Oddział w Katowicach oraz „Dziennik Zachodni”. Wierzymy, że zintegrujemy dorosłych
w działaniach dla dzieci i tym samym wspólnie wpiszemy się w obchody „Roku Janusza
Korczaka”.
Zwracamy się z prośbą o ogłoszenie informacji w podległych Państwu placówkach o w/w
projekcie.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Projekt: „JANUSZ KORCZAK – PRZYJACIEL DZIECI”

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w konkursie plastyczno – literackim
„ KAŻDE DZIECKO TO SKARB”

ORGANIZATORZY PROJEKTU:
Zespół Szkół Fundacji „Elementarz” w Katowicach,
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach.
UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych placówek
oświatowych naszego miasta.
CELE:
- krzewienie idei pedagogiki korczakowskiej i korczakowskiego wychowania, idei praw
dziecka;
- propagowanie wartości ważnych w rozwoju młodego pokolenia w dobie integracji
europejskiej;
- prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, ich uzdolnień i zainteresowań;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i różnych form wyrażania siebie;
- zachęta do poszukiwania własnej drogi do poznania świata sztuki;
- prezentacja różnorodnych nowoczesnych metod pracy z dziećmi w ramach edukacji
artystycznej;
- integracja dorosłych w działaniach artystycznych dla dzieci i młodzieży.
MIEJSCE REALIZACJI:
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2 (wystawa prac
nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie).
TEMATY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH:
Grupa wiekowa 5-9 lat
„Witamy w Królestwie Króla Maciusia”
Zadaniem jest wykonanie ilustracji do książek Janusza Korczaka: „ Król Maciuś Pierwszy”,
„Król Maciuś na wyspie bezludnej”.
Technika wykonania prac jest dowolna, format A3 lub A4.

Grupa wiekowa 10-13 lat
„Świat dziecięcych przygód i marzeń”
Zadanie składa się z dwóch części. Przedmiotem pierwszej jest napisanie baśni lub
opowiadania, niezwykłej opowieści o dziecięcych sprawach, o ciekawych historiach
z codziennego życia, o przygodach i marzeniach, o miłości i przyjaźni. Część druga polega na
wykonaniu ilustracji do napisanego tekstu.
Zgłoszenia powinny zawierać wydruk komputerowy napisanej baśni lub opowiadania oraz ich
elektroniczną wersję zapisaną na nośniku cyfrowym (płyta CD) w formacie .doc. Nazwa pliku
powinna zawierać nazwisko i imię autora (nazwisko_imię.doc).
Prace powinny być napisane w formacie A4 (1-4 stron), czcionką „Times New Roman”
rozmiar 12, marginesy 2,5.
Technika wykonania ilustracji jest dowolna, format A3 lub A4.
Grupa wiekowa 14-16 lat
„Pewnym krokiem w świat dorosłych”
Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce nawiązującej do życia
codziennego i konieczności dokonywania wyborów, do wartości ważnych w życiu młodego
pokolenia, do korczakowskich idei praw dziecka. Praca powinna być wykonana w formie
plakatu, komiksu lub projektu graffiti w dowolnej technice plastycznej, w formacie A1 lub
A2.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych i literackich
wykonanych i napisanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z w/w zadaniami dla
poszczególnych grup wiekowych.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
3. Każda placówka może przysłać maksymalnie 10 prac.
4. Nadesłane prace należy z tyłu opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię
i nazwisko autora, wiek autora, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela
pod kierunkiem którego powstała praca, adres e-mail).
5. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia.
6. Prace nie opisane nie zostaną zakwalifikowane.
7. Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres
organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2012 r.
(z dopiskiem „Każde dziecko to skarb”):
Zespół Szkół Fundacji „Elementarz”
ul. Studencka 18
40- 743 Katowice
tel. 32 204-59-08
8. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
9. Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe. Oprócz tego
organizatorzy przewidują nagrodę specjalną ufundowaną przez Fundację
Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” za wyjątkowo interesującą pracę.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na wernisażu, który odbędzie się
25.05.2012 w Centrum Kultury Katowice.

10. Wszystkie placówki, których uczniowie zdobędą nagrody i ich prace będą
prezentowane na wystawie zostaną powiadomione o wernisażu drogą telefoniczną lub
e-mailową.
11. Uczniowie zaproszeni na wernisaż będą mogli wziąć udział w tym dniu
w warsztatach artystycznych.
12. .W czasie wernisażu będzie nakręcony film pokazujący najciekawsze fragmenty
uroczystości, warsztaty, happening oraz nagrodzone prace plastyczne i literackie.
Film i wystawa będą prezentowane w polskich szkołach na Ukrainie.
13. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach
reklamowych związanych z projektem „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”. Udział
w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833z późn.zm.).
14. Placówka oświatowa przystępująca do projektu wyraża zgodę na warunki
przedstawione w powyższym Regulaminie.
15. Informacji szczegółowych udziela:
Eugenia Peryga: jamajkakajka@poczta.onet.pl
tel.: 696-414-385

KARTA ZGŁOSZENIA
Projekt „JANUSZ KORCZAK – PRZYJACIEL DZIECI”
Katowice, maj-czerwiec 2012 r.
Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………..
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………
Wiek autora: ………………………………………………………………………………...
Nazwa i adres placówki: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………........
Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………
Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie uczestnictwa przez
Organizatorów ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 12 i oświadczamy, że nadesłane na
konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie
zgłaszającego).

Podpis rodzica

Podpis nauczyciela

Podpis Dyrektora szkoły

