POWIAT NOWOMIEJSKI

Powiatowy e-konkurs "Rodzina - razem tworzymy nasze
wspólne szczęście"
W dniach 02.06.2020 r. – 12.06.2020 r. w ramach obchodów XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, których hasło
przewodnie w 2020 r. brzmiało: „Miłość–młodość–małżeństwo-rodzina” zorganizowany został Powiatowy e-konkurs, pt.
Rodzina – razem tworzymy nasze wspólne szczęście. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, zaś współorganizatorem Starostwo Powiatowe w
Nowym Mieście Lubawskim. Patronat honorowy objął Starosta Nowomiejski.

Konkurs został ogłoszony na stronie Facebook Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.
Uczestnikami konkursu były dzieci i uczniowie z powiatu nowomiejskiego. Zostali oni podzieleni na dwie grupy wiekowe:
- dzieci w wieku przedszkolnym od 3 roku życia;
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
Zadanie konkursowe polegało na udostępnieniu zdjęcia pracy plastycznej wykonanej techniką kolażu. Praca miała
opowiedzieć historię rodziny począwszy od zawarcia znajomości rodziców do dnia dzisiejszego. Zadaniem uczestników było
wybranie najistotniejszych momentów z życia rodziny. Czas wykonania pracy miał stanowić dla uczestników oraz ich rodzin
czas rozmów na temat rodziny i relacji panujących w niej. Następnie zdjęcie wykonanych prac należało wstawić jako
komentarz pod postem odpowiednim dla grupy wiekowej dziecka. Prace należało podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka,
nazwą szkoły, klasą.
W grupie wiekowej dzieci w wieku przedszkolnym od 3 roku życia zostało nadesłanych pięć prac, natomiast w grupie uczniów
klas I-III nadesłano jedną pracę.
Dnia 15.06.2020 r. w budynku Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zebrała się komisja
konkursowa w składzie:
- Barbara Orłowska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim;
- Iwona Krajewska, dyrektor PCRE w Nowym Mieście Lubawskim;
- Kinga Ziółkowska, psycholog PCRE w Nowym Mieście Lubawskim;
- Monika Puchniarz, pedagog PCRE w Nowym Mieście Lubawskim.
Zadaniem komisji konkursowej była analiza nadesłanych prac konkursowych zgodnie z regulaminem konkursu, a następnie
przyznanie miejsc na podstawie ilości uzyskanych przez uczestników „lajków” pod wstawionym zdjęciem pracy ( do dnia 12
czerwca 2020 r., do godz. 18.00.).
Decyzją komisji w grupie dzieci przedszkolnych przyznano I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia.
I miejsce: Anna Napiórkowska, oddział przedszkolny SP Brzozie Lubawskie, lat 7, 80 „lajków”;
II miejsce: Agata Rogozińska, oddział przedszkolny SP nr 2 Nowe Miasto Lubawskie, lat 6, 55 „lajków”;
III miejsce: Michał Lewandowski, oddział przedszkolny, SP Nowe Grodziczno, lat 4, 22 „lajki”.
Dwie nadesłane prace, które otrzymały największą ilość „lajków” zostały wykonane inną techniką niż określona w
regulaminie. W związku z tym zostały one wyróżnione. Są to prace:
- Zuzanny Szałkowskiej, oddział przedszkolny, SP Nowe Grodziczno, l. 4, 91 „lajków”;
- Juliana Szałkowskiego, oddział przedszkolny, SP Nowe Grodziczno, lat 6, 95 „lajków”.
W grupie uczniów kl. I-III decyzją komisji przyznano I miejsce Michalinie Jakubowskiej, kl. I SP nr 1 Nowe Miasto Lubawskie,
31 „lajków”.
Wyniki konkursu ogłoszone zostały dnia 15.06.20120 r. na stronie Facebook PCRE.
W dniach 18.06.2020 r. - 19.06.2020 r. dokonano rozdania nagród uczestnikom konkursu.

Sporządziły: Monika Puchniarz, Kinga Ziółkowska
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