
2016 YILI ÖZEL KOZAN İLKÖĞRETİM OKULU
İLÇEMİZ KOZAN GENELİ ANASINIFLARI ARASINDA

DEĞERLERİMİZ (SEVGİ) KONULU ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ:   Okulumuzda yürütülmekte olan “Değerler Eğitimi Projesi” kapsamında çocuklarımıza milli,
manevi ve ahlaki değerlerimiz konusundaki farkındalığı aşılamak.
KONU: “Sevgi“ (Benim Annem)
“Bizleri doğuran, doyuran, sağlıklı bir şekilde büyüten,  dünyadaki en iyi ve vefalı insan Annelerin kalbi,
koşulsuz her çocuğun okuludur”. Çocuklarımızın aileleri ile manevi bağlarının güçlenmesini, anneye olan
saygı ve sevgilerinin gelişmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu yarışmada, çocuklarımıza ortak
değerlerimizin önemini vurgulayarak rehberlik yapan öğretmenlerimize ve yarışmada ortaya çıkacak
eserler için çocuklarımıza şimdiden teşekkür ederiz.
YARIŞMA GRUPLARI:

Yarışmaya; kayıtların yapıldığı yılın (2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı) Eylül 2016 ayı sonu itibarıyla
66 ayını dolduracak çocuklar katılabilecektir.
YARIŞMAYA KATILIM SÜRESİ: Okul müdürlükleri yarışmaya katılacak öğrenci isimlerini, doğum
tarihleri ile birlikte 08.04.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar  Özel Kozan Ortaokulu(Kozan Koleji)
Müdürlüğü’ne bir yazı ile bildireceklerdir.
YARIŞMA KURALLARI:
1.Okulları tarafından isimleri bildirilen öğrenciler 16.04.2016 günü saat 09.00 da Özel Kozan Ortaokulu
bahçesinde hazır bulunacaklardır.
2. Kullanılacak malzemeler: Her öğrenci beraberinde boyama setini (Pastel boya, Renkli Kuru Kalem )
ve resim kâğıtlarını beraberinde getireceklerdir.(Resim kâğıdı boyutu:25x35 cm olacaktır )
3.Yarışmaya katılacak öğrenci isimleri Özel Kozan Ortaokulu(Kozan Koleji) Müdürlüğü’ne bildirilmeyen
öğrenciler yarışmaya katılamayacaktır.
4.Yarışma sınav süresi 120 dakika olacaktır.
5.Yarışmaya katılan öğrencilerin resimlerinin objektif değerlendirilmesi amacıyla getirilen resim
kâğıdının arka yüzünün sağ alt köşesine veli tarafından açık ve okunaklı bir şekilde bir rumuz ve telefon
numarası yazılacak, bilgisi eksik olan eser değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Dereceye giren öğrencilerin sıralaması rumuz olarak 29.04.2016 tarihinde kozankoleji.k12.tr adresinde
ilan edilecektir.
YARIŞMA TARİHİ ve SAATİ: 16/04/2016 Cumartesi Saat:09.00

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve ÖDÜL TÖRENİ:
Yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerinin değerlendirilmesi Özel Kozan Ortaokulu (Kozan Koleji) seçici
kurulu tarafından; a)Konuyu ifade etmesi b) Tekniği kullanma becerisine bakılarak yapılacak ve
değerlendirme sonucunda ilk 10’a giren resimler belirlenecektir.
Ödüller :

· Birinciye: Yarım Altın+ Plaket
· İkinciye: Çeyrek Altın+ Plaket
· Üçüncüye: 075 T.L+ Plaket
· 4.5.6.7.8.9. ve 10. olanlara: Plaket +Pastel Boya verilecektir.

Dereceye giren okul müdürlüklerine de plaket verilecektir.

Ödüllerin verilmesi:
Ödüller;09.05.2016 Pazartesi günü saat :17.30’da okulumuz konferans salonunda düzenlenecek Anneler
Günü Programında dağıtılacaktır.

Tüm katılımcı okul müdürleri, öğretmen ve öğrencileri ile birlikte 09 Mayıs 2016  Pazartesi
günü ödül törenine davetlidir.

Not:1.Ödül kazanan eserlerin her türlü hakkı Özel Kozan Ortaokulu Anasınıfına aittir.
       2. Ayrıntılı bilgi için: http://www.kozankoleji.k12.tr/ web sitemizi ziyaret edebilirsiniz
       3.Öğrenci isimleri bir yazı ile yenikozanilkogretim@hotmail.com adresine de gönderilebilir
Okul iletişim bilgileri:Çanaklı Mah.10090.4 Sok No:49 TEL:03225173027-5173028,

http://www.kozankoleji.k12.tr/
mailto:yenikozanilkogretim:@hotmail.com

