Projekt szkolny
„Kamizelka”
We wrześniu 2015r. zespół nauczycieli w osobach:Aneta Michalczuk, Elżbieta Sorkowska,
Jolanta Jasiuk, Katarzyna Breczko, Jerzy Okrasiński przy współpracy z Dyrekcją Szkoły
oraz Przewodniczącą Rady Rodziców ZS Nr 5 w Białymstoku panią Marią Gościk podjął
decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu szkolnego „KAMIZELKA SP5”.
Potrzeba wdrożenia tego przedsięwzięcia wynika z rekomendacji zapisanej w planie pracy
zespołu ds. promocji Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku.
Projekt ma na celu opracowanie oraz wykonanie stroju reprezentacyjnego Szkoły
Podstawowej nr 5 W Białymstoku w formie 25 kamizelek z logo szkoły,
wykorzystywanych przez uczniów (np. chóru szkolnego) podczas uroczystości szkolnych,
konkursów chórów i innych aktywności wynikających z kalendarza imprez szkolnych,
miejskich czy wojewódzkich. Uzupełnieniem kamizelki będzie strój galowy (biała bluzka ,
granatowe lub czarne spodnie lub spódnica).
Harmonogram działań:
Lp.

Działanie

Termin

1

Organizacja Szkolnego Konkursu
Plastycznego dla całej rodziny pod
hasłem „Kamizelka SP 5”

X – XII
2015r.

2

Promocja projektu
 Zamieszczenie informacji na
szkolnej tablicy ogłoszeń
 Zamieszczenie informacji na
stronie internetowej szkoły
www.sp5.bialystok.pl
 Przekazanie informacji w wersji
papierowej uczniom i rodzicom
Organizacja szkolnej wystawy
publicznej nagrodzonych w konkursie
projektów.

X-XI
2015r.

3

XII 2015r.

Osoba odpowiedzialna
Aneta Michalczuk,
Elżbieta Sorkowska,
Jolanta Jasiuk,
Katarzyna Breczko,
Jerzy Okrasiński
Aneta Michalczuk,
Elżbieta Sorkowska,
Katarzyna Breczko,
Jerzy Okrasiński

Aneta Michalczuk
Elżbieta Sorkowska

4
5

6

7

8

Plebiscyt na najlepszy projekt kamizelki
wśród rodziców
Wykonanie ostatecznego projektu
kamizelki dla chóru szkolnego – stroju
reprezentacyjnego szkoły
Przygotowanie dokumentacji do
realizacji działania.
Zatwierdzenie projektu stroju wraz z
kosztorysem przez Dyrekcję oraz Radę
Rodziców szkoły.

XII 2015r.

Nawiązanie współpracy z Dyrekcją
ZSTiO w Białymstoku.
Uszycie 25 kamizelek w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w
Białymstoku przy współpracy klasy
krawieckiej.
Uroczysta inauguracja strojów podczas
gali wręczenia nagród zwycięzcom IV
edycji Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego „Podlasie – mnie ta ziemia
od innych droższa…” w Urzędzie
Marszałkowskim w Białymstoku.

II – IV
2016r.

I 2016r.

Aneta Michalczuk
Maria Gościk
Elżbieta Sorkowska
Jerzy Okrasiński

II 2016r.

V 2016r.

Bogdan Wróbel
Agnieszka Sasinowska
Maria Gościk
Jolanta Jasiuk

Aneta Michalczuk,
Jolanta Jasiuk,
Katarzyna Breczko,
Jerzy Okrasiński

Działanie I
Szkolny Konkurs Plastyczny dla całej rodziny pod hasłem „Kamizelka SP 5”
Regulamin konkursu
Ogłoszenie konkursu: 15.10.2015r.
Termin nadsyłania prac: 01.12.2015r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 15.12.2015r.
Cel:
 opracowanie projektu stroju – kamizelki - dla Chóru Szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 5 w Białymstoku.
Organizator:
 zespół ds. promocji szkoły pod kierunkiem Anety Michalczuk
 Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 5 pod kierunkiem Przewodniczącej pani Marii
Gościk.

Uczestnicy:
• uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 5
• rodzice i opiekunowie uczniów - dopuszcza się możliwość współpracy całej
Rodziny
Warunki udziału:
 Wykonanie projektu stroju – kamizelki (przód i tył)
 Format prac A3, A4 lub praca przestrzenna, technika dowolna
 Uwzględnienie w projekcie nazwy szkoły, logo szkoły, itp.
 Ustalenie orientacyjnego kosztorysu wykonania jednej sztuki (zakup materiału, haft
logo szkoły, bez robocizny)
 Zgłoszenie prac do konkursu w terminie do 01.12.2015r.
Prace powinny być oznaczone metryczką, zawierającą następujące informacje:
 Imię i nazwisko autora/autorów
 Klasa
 Dane kontaktowe: numer telefonu lub adres email.
Ocena prac:
1.
Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez komisję
konkursową (Aneta Michalczuk, Elżbieta Sorkowska, Jolanta Jasiuk, Katarzyna
Breczko, Jerzy Okrasiński, Maria Gościk)
2.
Oceny prac dokona Komisja do dnia 15.12.2015r.
3.
Komisja weźmie pod uwagę najbardziej interesujący projekt, spełniający wymogi
regulaminu konkursu z optymalnymi kosztami produkcji.
4.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15.12.2015r.
5.
Nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty
6.
Wszystkie nadesłane prace projektowe zostaną zaprezentowane na korytarzu
szkolnym w formie wystawy publicznej.
Nagrody:
 nagrody niespodzianki,
 pamiątkowe dyplomy,
 uczestniczenie w procesie wdrożenia projektu,
 udział w uroczystej gali w maju 2016r., na której chór szkolny wystąpi w
zaprojektowanej kamizelce
Postanowienia końcowe:
1.
Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

2.

3.
4.
5.
6.

Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na wyeksponowanie i
publikacje prac konkursowych oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,
Zwycięzca będzie uczestniczył w pracach związanych z wdrożeniem projektu do
realizacji.
W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy
konkursu
Informacji na temat konkursu udzielają: Aneta Michalczuk, Elżbieta Sorkowska,
Jolanta Jasiuk, Katarzyna Breczko
Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 5, 15-021 Białystok ul. Kamienna 15 Tel.
Sekretariat 85 7415 981 www.sp5.bialystok.ple-mail zs5@um.bialystok.pl

Działanie II
Promocja projektu
• Zamieszczenie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń
• Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły www.sp5.bialystok.pl
• Przekazanie informacji w wersji papierowej uczniom i rodzicom

Działanie III
Organizacja szkolnej wystawy publicznej nagrodzonych w konkursie projektów.
Po posiedzeniu Komisji Konkursowej na korytarzu I pietra szkoły zorganizowana zostanie
wystawa nadesłanych projektów kamizelek.
Termin: XII 2015r.
Organizator wystawy: Aneta Michalczuk, Elżbieta Sorkowska

Działanie IV
Plebiscyt na najlepszy projekt kamizelki wśród rodziców
Podczas zebrań rodzicielskich w XII 2015r. rodzice i opiekunowie uczniów będą mogli
obejrzeć wystawę prac w projekcie oraz wezmą udział w plebiscycie rodziców na najlepszy
projekt kamizelki.
Termin: XII 2015r.
Organizator plebiscytu : Aneta Michalczuk, Maria Gościk, uczniowie kl. 5b

Działanie V
Wykonanie ostatecznego projektu kamizelki dla chóru szkolnego – stroju
reprezentacyjnego szkoły

Zespół koordynatorów projektu w osobach ; Aneta Michalczuk, Elżbieta Sorkowska,
Katarzyna Breczko, Jolanta Jasiuk, Przewodnicząca Rady Rodziców ZS nr 5, Dyrekcja
szkoły w oparciu o wyniki szkolnego konkursu plastycznego oraz plebiscytu rodziców
opracuje ostateczny projekt stroju reprezentacyjnego szkoły - kamizelki.
Wizualizację plastyczną kamizelki (przód i tył) wykona Pani Elżbieta Sorkowska.
Dokumentację komputerową przygotuje Jerzy Okrasiński.

Działanie VI
Zatwierdzenie projektu stroju wraz z kosztorysem przez Dyrekcję oraz Radę
Rodziców szkoły.

Działanie VII
Nawiązanie współpracy z DyrekcjąZSTiO w Białymstoku.
Pani Jolanta Jasiuk w II 2016r. nawiąże współpracę z dyrektorem ZSTi O w Białymstoku
panem Mariuszem Pęzą w celu ustalenia zasad uszycia 25 kamizelek przez klasą krawiecką
tejże szkoły.
Uszycie 25 kamizelek w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku
przy współpracy klasy krawieckiej nastąpi w terminie II – IV 2016r.
Koszty:
 zakup materiału oraz haft logo szkoły - Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 5 w
Białymstoku, sponsorzy, darczyńcy
 robocizna – nieodpłatne uszycie 25 kamizelek przez uczennice ZSTiO w
Białymstoku w ramach praktyk uczniowskich

Działanie VIII
Uroczysta Inauguracja strojów
Uroczysta inauguracja strojów nastąpi podczas gali wręczenia nagród zwycięzcom IV
edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Podlasie – mnie ta ziemia od innych
droższa…” w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Podczas części artystycznej chór naszej szkoły ubrany w zaprojektowane kamizelki
zaśpiewa ludowe pieśni regionalne.
Termin: V 2016r.
Przygotowanie chóru: Katarzyna Breczko
Przygotowanie gali: Aneta Michalczuk, Jolanta Jasiuk, Ewa Safarewicz, Renata
Grzybowska-Pawlak, Jerzy Okrasiński, Maria Gościk

Wrzesień 2015r.
Pomysł i opracowanie projektu
Aneta Michalczuk
przewodnicząca zespołu ds. promocji szkoły

