Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego
„Oni szli szarymi szeregami…”

A. Przedstawienie w formie graffiti jednej z zasad Prawa Harcerskiego (załącznik
nr 1) zapisanej na „murze”.
B. graficzne przedstawienie Kodeksu Etycznego Ucznia G 23 (10 zasad –
załącznik nr 2 )
1. Cele konkursu:
propagowanie wiedzy o Szarych Szeregach;
rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną;
podnoszenie poziomu wiedzy historycznej;
rozbudzanie patriotyzmu;
kształtowanie postaw zgodnych z Prawem Harcerskim;
wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami.

2. Uczestnicy:
konkurs adresowany jest dla uczniów G 23,
uczniowie wykonują prace indywidualnie.
3. Termin:
Prace należy złożyć u organizatorów do dnia 22 lutego br.
4. Formy pracy:
A. Graffiti: (wykorzystaj zał. nr 1)
- format : A3 lub A2
- technika dowolna,
- tło pracy – imitujące mur.
B. Kodeks Etyczny ucznia G23: (wykorzystaj zał. nr 2)
format: A3 lub A2;
technika dowolna,
ważne : oryginalne rozwiązania, ciekawa forma zapisu, stosowne do
tematyki elementy dekoracyjne.

5. Nagrody:
- dyplomy,
- nagrody rzeczowe.

Dodatkowych informacji udzielają : Jolanta Klucz, Izabela Morawska

Załącznik nr 1
Prawo Harcerskie - w wersji przedwojennej obowiązującej w Szarych Szeregach:
1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów
alkoholowych.

Załącznik nr 2
Kodeks Etyczny Ucznia G 23:
Uczeń G 23:
1. Jest patriotą; zna historię swojego narodu, pielęgnuje tradycje, dba o język
ojczysty.
2. Sumiennie wypełnia swoje obowiązki.
3. Szanuje siebie, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, osoby starsze
oraz koleżanki i kolegów.
4. Szanuje przyrodę i dba o środowisko.
5. Zawsze zachowuje się kulturalnie, służy pomocą i wsparciem.
6. Godnie reprezentuje szkołę.
7. Dba o mienie szkoły.
8. Prowadzi zdrowy styl życia, jest wolny od nałogów.
9. Jest uczciwy i odpowiedzialny.
10. Jest koleżeński, uczynny i pogodny.

