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Konkurs „Wokół symboli narodowych”– wyniki
W III edycji konkursu „Wokół symboli narodowych” udział
wzięło 2202 uczniów z 99 szkół podstawowych z województwa
zachodniopomorskiego oraz lubuskiego.
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Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach wiekowych – osobno dla klas pierwszych oraz
wspólnie dla drugich i trzecich. W pierwszej grupie wiekowej wystartowały łącznie 633
osoby. Zmagania w starszej grupie podjęło zaś 1569 uczniów.

Wyniki:

I kategoria wiekowa:

I miejsce zajęło 29 uczestników, którzy osiągnęli maksymalną ilość 28 pkt. W
nagrodę otrzymają koszulkę, worek i kredki z nadrukiem oraz imienny dyplom.

II miejsce zajęło 378 uczestników, którzy osiągnęli wynik w przedziale 27-21 pkt.
W nagrodę otrzymają imienny dyplom, koszulkę oraz worek z nadrukiem.

III miejsce zajęło 87 uczestników osiągając wynik w przedziale 20-19
pkt.                     W nagrodę otrzymają imienny dyplom,  kredki oraz worek z
nadrukiem.

Wyróżnienie zdobyło 139 uczestników z wynikiem w przedziale 18-0
pkt.                           W nagrodę otrzymają opaskę odblaskową lub długopis oraz
imienny dyplom.

 

 

II kategoria wiekowa:

I miejsce zajęło 29 uczestników, którzy osiągnęli maksymalną ilość 32 pkt. W
nagrodę otrzymają koszulkę, worek i kredki z nadrukiem oraz imienny dyplom.

II miejsce zajęło 504 uczestników, którzy osiągnęli wynik w przedziale 31-26 pkt.
W nagrodę otrzymają imienny dyplom, koszulkę oraz worek z nadrukiem.
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III miejsce zajęło 529 uczestników osiągając wynik w przedziale 25-22 pkt. W
nagrodę otrzymają imienny dyplom,  kredki oraz worek z nadrukiem.

Wyróżnienie zdobyło 507 uczestników z wynikiem w przedziale 21-0
pkt.                         W nagrodę otrzymają biało-czerwoną opaskę odblaskową lub
długopis oraz imienny dyplom.

 

Wszyscy nauczyciele w nagrodę za włożoną pracę otrzymają grę „ZnajZnak Pamięć”,
biuletyn IPN Pamięć.pl oraz imienny dyplom.

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom za zaangażowanie,
włożoną pracę oraz przeprowadzenie konkursu !

 

 

Udostępnienie wyników drogą mailową możliwe jest na wniosek koordynatorów szkolnych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: anna.pieluszczak@ipn.gov.pl
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