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Każdy jubileusz składania do refleksji nad mijającym czasem. 75

do wspomnień, które na zawsze pozostały w pamięci wielu pokoleń 

dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Choć czasu nie da 

się zatrzymać, warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze. Każdy 

zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem 

przeszłość z teraźniejszością.  

KONKURS PLASTYCZNY

Może pamiętają Państwo, jaki

w Waszym sercu pozostało coś, co domaga się utrwalenia, uratowania od zapomnienia? 

Zachęcamy do przywołania tego wspomnienia podczas rodzinnych rozmó

a potem odtworzenia tych chwil w formie

Mamy nadzieję, że wystawa pokonkursowa prac będzie piękną 

75–lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie. 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Cele konkursu:  

 Upamiętnienie 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 

 Upowszechnienie wiedzy związanej z

 Rozwijanie kreatywności i pomysłowości uczniów;

 Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły;

 Promocja jubileuszu 75

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I 

w Koszalinie. 

  

„Przeszłość zachowana w pamięci, staje się częścią teraźniejszości” 
                                                                          Tadeusz Kotarbiński  

Konkursy z okazji obchodów jubileuszu 75

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie  

Każdy jubileusz składania do refleksji nad mijającym czasem. 75-lecie szkoły staje się okazją 

do wspomnień, które na zawsze pozostały w pamięci wielu pokoleń – czas je porządkuje, 

je im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Choć czasu nie da 

się zatrzymać, warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze. Każdy 

zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

jakiś szczególny dzień, ciekawe zdarzenie, wyjątkową postać, może 

w Waszym sercu pozostało coś, co domaga się utrwalenia, uratowania od zapomnienia? 

Zachęcamy do przywołania tego wspomnienia podczas rodzinnych rozmó

dtworzenia tych chwil w formieprac plastycznych Waszych dzieci.

Mamy nadzieję, że wystawa pokonkursowa prac będzie piękną 

lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie.  

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie;

Upowszechnienie wiedzy związanej ze szkołą; 

Rozwijanie kreatywności i pomysłowości uczniów; 

Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły;

Promocja jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF 

75-lecia  

Koszalinie 

lecie szkoły staje się okazją 

czas je porządkuje, 

je im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Choć czasu nie da 

się zatrzymać, warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze. Każdy 

zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem 

dzień, ciekawe zdarzenie, wyjątkową postać, może 

w Waszym sercu pozostało coś, co domaga się utrwalenia, uratowania od zapomnienia? 

Zachęcamy do przywołania tego wspomnienia podczas rodzinnych rozmów, 

ch Waszych dzieci. 

Mamy nadzieję, że wystawa pokonkursowa prac będzie piękną formą uczczenia  

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

5 im. UNICEF w Koszalinie; 

Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły; 

lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie. 

VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF 



3. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:  

 klasy I – IV szkoły podstawowej; 

 klasy V – VIII szkoły podstawowej. 

4. Tematyka prac: 

 klasy I – IV szkoły podstawowej: „Nasza szkoła w różnych porach roku”; 

 klasy V – VIII szkoły podstawowej: „Kartka z życia szkolnych pokoleń”. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie  

z tematem i oddanie jej w terminie do 27 stycznia 2023 roku do pani Anny Stec. 

6. Technika i forma pracy: praca wykonana w formacie A3, technika pracy dowolna.  

7. Warunki przystąpienia do konkursu plastycznego: 

 Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej; 

 Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może 

naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest 

jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że 

prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście.  

8. Kryteria oceny:  

 Estetyka pracy; 

 Oryginalność; 

 Stopień trudności i jakość wykonania; 

 Samodzielność wykonania; 

 Zgodność z tematem.  

9. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa). 

10. Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu: 

 Prace będzie oceniać komisja konkursowa w II kategoriach: klasy I –IV oraz klasy 

V – VIII, w której skład wejdą nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF 

w Koszalinie oraz przedstawiciele Rady Rodziców działającej przy naszej szkole. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów jubileuszu 75-lecia szkoły  

– 3 lutego 2023 roku. 

11. Wszystkie prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej podczas 

obchodów 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie.  

12. Dla zwycięzców konkursu plastycznego przewidziane są nagrody oraz dyplomy. 

 



KONKURS FILMOWY 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO  

- „Życzenia z okazji 75-lecia koszalińskiej PIĄTKI” 

1. Cele konkursu:  

 Promocja jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie; 

 Rozwijanie kreatywności i pomysłowości uczniów; 

 Rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej przez uczniów. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF 

w Koszalinie.  

3. Zasady konkursu: nagraj maksymalnie 2 minutowy film z życzeniami z okazji jubileuszu 

naszej szkoły, a następnie prześlij ten filmik na adres: jubileusz75@sp5koszalin.pl, 

wpisując w temacie wiadomości: Jubileusz szkoły, film z życzeniami, imię i nazwisko 

autora filmu, klasa, np. Jubileusz szkoły, film z życzeniami, Jan Matejko, klasa VIIA. 

4. Liczy się oryginalny pomysł na życzenia. Może to być ciekawe przebranie, nietypowa 

forma przekazu czy ciekawa scenografia i rekwizyty. Wszystko zależy od pomysłowości  

i kreatywności autorów.  

5. Film z życzeniami należy odesłań na wskazany powyżej adres, nie później niż do  

27 stycznia 2023 roku. 

6. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo 

autorskie do przesłanego filmu oraz wyraża zgodę na umieszczenie filmu na stronie 

internetowej szkoły, szkolnej stronie facebook oraz wykorzystanie go w ramach działań 

promocyjnych związanych z jubileuszem szkoły.  

7. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że przesłany film jest wynikiem jego 

oryginalnej twórczości i nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich oraz 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

8. Nadesłane filmy z życzeniami zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, 

szkolnej stronie facebook oraz zostaną wykorzystane w ramach działań promocyjnych 

związanych z jubileuszem szkoły. 

9. Kryteria oceny:  

 Treść życzeń; 

 Pomysł na prezentację życzeń; 

 Kreatywność i oryginalność autora filmu. 



10. Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu: 

 Film z życzeniami oceniać będzie komisja konkursowa, w której skład wejdą 

nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie oraz 

przedstawiciele Rady Rodziców działającej przy naszej szkole. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów jubileuszu 75-lecia szkoły  

– 3 lutego 2023 roku. 

11. Dla zwycięzców konkursu filmowego przewidziane są nagrody oraz dyplomy.  

 

KONKURS MATEMATYCZNY 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

- „75 lat naszej szkoły” 

1. Cele konkursu:  

 Popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu młodzieży naszej 

szkoły; 

 Wzbogacenie słownictwa matematycznego; 

 Kształtowanie pojęć matematycznych; 

 Rozwijanie kreatywności i pomysłowości uczniów; 

 Promocja jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF 

w Koszalinie.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie zagadki, rebusu, łamigłówki 

matematycznej dotyczącej historii naszej szkoły. Zagadkę, rebus lub łamigłówkę należy 

ułożyć, rozwiązać i oddać w terminie do 27 stycznia 2023 roku do pana Dawida 

Cerajewskiego. 

4. Kryteria oceny:  

 Zastosowanie w łamigłówkach liczb: 75, 5;  

 Rodzaj i stopień trudności łamigłówki matematycznej; 

 Kreatywność i oryginalność autora łamigłówki; 

5. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa). 

6. Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu: 

 Zadania matematyczne oceniać będzie komisja konkursowa, w której skład wejdą 

nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie oraz 

przedstawiciele Rady Rodziców działającej przy naszej szkole. 



 Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów jubileuszu 75-lecia szkoły  

– 3 lutego 2023 roku. 

12. Wszystkie zadania matematyczne zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, 

szkolnej stronie facebook oraz zostaną wykorzystane w ramach działań promocyjnych 

związanych z jubileuszem szkoły. 

7. Dla zwycięzców konkursu matematycznego przewidziane są nagrody oraz dyplomy.  

 

Wszystkie pytania dotyczące zaprezentowanych konkursów można kierować na adres  

e-mail: jubileusz75@sp5koszalin.pl 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału! 

 

 

 


