DZIEŃ REGIONALNY
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Ciechanowie
Patronat nad projektem objęło
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

KALENDARIUM OBCHODÓW DNI REGIONALNYCH
 22 lutego 2013 r. o godz. 900
LEKCJA MUZEALNA, na którą zapraszamy uczestników konkursu
wiedzy wraz z opiekunem.
Miejsce spotkania: ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH
w CIECHANOWIE.

 18 kwietnia 2013 r. OBCHODY DNIA REGIONALNEGO

• godz. 815 - V EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
WIEDZY O ZIEMI CIECHANOWSKIEJ,

• godz. 1000 - UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU.
W PROGRAMIE :
•

prezentacja wokalno-taneczna LZA „Mały Ciechanów”- kierownik
artystyczny p. Rita Tarczyńska,
• przedstawienie pt.: „Na tropie czarnego psa” w wykonaniu szkolnego
teatrzyku „Guliwer”- opiekun p. Barbara Buszmicz,
• ogłoszenie wyników konkursu,
• wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników konkursu oraz
podziękowań za współpracę w projekcie.
KOORDYNATORZY PROJEKTU:
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p. Piotr Banasiak, p. Jolanta Bilińska, p. Edyta Niepytalska.

REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO
„KONKURSU WIEDZY O ZIEMI CIECHANOWSKIEJ”
Adresaci konkursu
•

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych miasta
i okolic Ciechanowa.

Warunki uczestnictwa
1. Każda szkoła wystawia reprezentację dwóch uczniów do Konkursu Wiedzy o Ziemi
Ciechanowskiej.
2. Do dnia 15 lutego 2013 roku należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz oświadczenie
zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) i
przesłać na adres szkoły.
3. Kontakt (fax, tel., e-mail) - sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie.
Termin oraz przebieg konkursu

1.

18 kwietnia 2013 r. o godz. 815 w Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie odbędzie
się V edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ziemi Ciechanowskiej.

2. Konkurs będzie miał formę testu sprawdzającego ogólny poziom wiedzy z
następujących zagadnień:
• legendy o Ciechanowie,
• tradycja i obrzędowość dorobku kultury Mazowsza,
• gwara, kulinaria, ginące rzemiosła,
• znajomość biografii sławnych Mazowszan,
• zabytki i pomniki Ziemi Ciechanowskiej ze szczególnym uwzględnieniem
Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie,
• etymologia nazw miast i wsi Ziemi Ciechanowskiej,
• walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu,
• znajomość instytucji kulturalnych oraz ich historii, które funkcjonują
w mieście i okolicy,
• wydarzenia kulturalne promujące miasto.
3. Czas trwania testu: 30 min.

4.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie:
•
•
•
•

p. Piotr Banasiak - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
p. Barbara Bielasta - Biblioteka Regionalna w Ciechanowie,
p. Jarosław Wałaszyk - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
p. Alicja Wodzyńska - Dział Promocji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
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5.

Wyniki konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród zostaną ogłoszone podczas gali
Dnia Regionalnego w dniu 18 kwietnia 2013 roku.

(nazwa i adres placówki)

………………………………………………………………………….

KARTA

ZGŁOSZENIA

KONKURS WIEDZY O ZIEMI CIECHANOWSKIEJ

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu wiedzy
………………………………………………….
2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu wiedzy
………………………………………………….
3. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna uczniów
……………………………………………………..
Kartę zgłoszenia oraz oświadczenia rodziców uczniów należy dostarczyć
w terminie do dnia 15 lutego 2013 roku.
DANE DO KONTAKTU
Szkoła Podstawowa nr 5
06-400 Ciechanów
ul. Broniewskiego 1
tel./fax 023 673 86 19
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sp5c.now@wp.pl

OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dotyczy uczennicy/ucznia
..........................................
imię i nazwisko
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie:
• danych osobowych mojego dziecka
• wizerunku mojego dziecka
w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w
Ciechanowie i Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

................................................
miejscowość, data

...........................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dotyczy uczennicy/ucznia
..........................................
imię i nazwisko
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie:
• danych osobowych mojego dziecka
• wizerunku mojego dziecka
w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w
Ciechanowie i Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

................................................

...........................................
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miejscowość, data

podpis rodzica (opiekuna prawnego)
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