
Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
 

 ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726 
 61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169 
 

Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 

 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

„Widoki mojego miasta”- konkurs 
fotograficzno- historyczny dla klas 3- 6 
 

 
Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera 
w Gnieźnie 

 
Adres szkoły/placówki  
1. miasto, gmina, powiat, ulica,  
2. telefon, 
3. e-mail, 

4. strona internetowa. 
 

62-200 Gniezno, gmina Gniezno, powiat 
gnieźnieoski, ulica Chrobrego 12; 
Tel. 61 4263997 
e-mail sp5gniezno@post.pl 
www. sp5gniezno.home.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Katarzyna Winiarska- n-l historii i społ., 
bibliotekarz 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

W związku z rocznicą I Zjazdu Gnieźnieoskiego oraz imieninami miasta Gniezna, 
przypadającymi w kwietniu ogłoszony został konkurs fotograficzno- historyczny pt. 
„Widoki mojego miasta”, skierowany do uczniów z klas 3- 6 SP 5. Czas realizacji 
zadania konkursowego (5.03.- 15.04.2015 r.) ściśle powiązano z powyższymi 
okolicznościami. Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania uczniów fotografią (z 
wykorzystaniem np. aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, tabletów 
itp.) i historią rodzinnego miasta, widzianą nie tylko przez pryzmat Katedry. Podczas 
konsultacji „okołokonkursowych” uczniowie byli zachęcani do podjęcia prób 
pokazania swojego miasta z własnej perspektywy i w jak najbardziej ciekawy sposób. 
Główne założenie konkursu to wykonanie samodzielnie jednego zdjęcia- widoku 
miasta, wywołanie i dostarczenie do organizatora. 
 
 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Wynikiem realizacji konkursu jest aktywizacja uczniów, ich większe zainteresowanie 
historią i dniem dzisiejszym swojego miasta, rozwijanie umiejętności fotograficznych i 
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pomysłowości przy wykonywaniu zdjęd. Pokłosiem konkursu będzie wystawa zdjęd 
oraz nagrody za najciekawsze prace, wybrane przez jury. 
 
 

 
 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

Konkurs skierowany został do uczniów klas 3-6 z SP 5. Do wykonania zdjęd mogli 
wykorzystad posiadany przez siebie dowolny sprzęt fotograficzny. Uczestnicy we 
własnym zakresie powinni wywoład zdjęcie i gotowe dostarczyd do organizatora. 
Organizator przewidział drobne nagrody (pozyskane od sponsorów) oraz 
pokonkursową wystawę prac w galerii szkolnej w przeddzieo imienin patrona miasta- 
świętego Wojciecha. 
 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

Informacja o konkursie (ogłoszenie) na stronie SP 
sp5gniezno.home.pl 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/dobre_praktyki/sp5gniezno.home.pl

