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Konkurs Międzyszkolny realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 

 

 

 

 

 

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, 

nie jest godzien szacunku teraźniejszości 

ani ma prawo do przyszłości” 

Józef Piłsudski 



 

 

REGULAMIN    
  
I. CELE KONKURSU 
Celem konkursu jest uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

- promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu oraz krzewienie postaw    

  patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, 

- promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez poznawanie 

  losów własnej Ojczyzny, 

- uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego, 

- zachęcenie uczniów do poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach Polski. 

   

 II. ORGANIZATOR I ADRESACI                 
Organizatorem Konkursu z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości jest Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie – Jeziornie. 

 

Adresaci Konkursu 
Konkurs jest konkursem o charakterze międzyszkolnym. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 

szkoły podstawowej i gimnazjalnej. 

  

III. ETAPY KONKURSU 
Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

• ETAP PIERWSZY – organizowany w szkołach, 

• ETAP DRUGI – finałowy, organizowany w szkole Organizatora. 

 

IV. FORMY UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSIE 
Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących formach konkursowych: 

1. KOMIKS - „Polska – niepodległa” 

* Uczestnicy – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej 

* Uczniowie mają zadanie samodzielnego stworzenia komiksu o tematyce patriotycznej  

inspirowanej hasłem : „Polska – niepodległa” 

* Komiks może być wykonany dowolną techniką – rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, 

collage oraz inne techniki czytelne plastycznie 

* Praca powinna zawierać dialogi spójne z częścią plastyczną 
* Praca ma być jednostronna, wykonana na planszy o formacie nieprzekraczającym 

   100cm x  70 cm 

* Autorem pracy zgłoszonej na konkurs może być jeden uczeń 

* Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu jeden komiks. 

* Szkoła wysyła do etapu finałowego maks. 10 najlepszych prac z informacją o autorze i 
nazwie szkoły (te informacje umieszczamy na odwrocie planszy) 
* do pracy i zgłoszenia  dołącza się metryczkę (załącznik 2) 

 

2. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - „Polska – niepodległa” 

* Uczestnicy – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum 

* Uczniowie wykonują prezentację złożoną maks. z 15 slajdów (min 10 slajdów) w     programie 

Microsoft Office Power Point 

*  Długość prezentacji nie powinna przekraczać 10 minut.   

*  Autorami prezentacji zgłoszonej na Konkurs może być dwoje uczniów. 

*  Uczeń/uczniowie mogą zgłosić na Konkurs jedną prezentację. 
 



* Szkoła wysyła do etapu finałowego maks. 3 najlepsze prezentacje multimedialne na  adres 
mailowy: agabartoszka@gmail.com 

* Na adres Szkoły Organizatora należy przesłać zgłoszenie oraz metryczkę (załącznik 2) 

 

3. PIOSENKA I PIEŚŃ PATRIOTYCZNA 

* Uczestnikami mogą być tylko soliści 

* Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych 

I – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej 

II - uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej 

III - uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej 

IV - uczniowie klas  III gimnazjum 

* Każda prezentacja-utwór musi być zgłoszona na odrębnej karcie zgłoszenia (załącznik 3 ) 

 * Uczestnicy przygotowują jeden utwór o charakterze patriotycznym 

* Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’ cappella 

 * Podkładem muzycznym może być: akompaniament dowolnego instrumentu oraz nagranie 

     na płycie CD lub innym nośniku w formacie CD/AUDIO lub MP3. 

 * Organizatorzy Konkursu zapewniają nagłośnienie oraz keyboard. 

 * Czas występu łącznie nie może przekraczać 5 minut. 

 * Kolejność występów ustalona zostanie przez Organizatora. 

* Szkoła zgłasza do etapu finałowego maks. 3 solistów w każdej kategorii 
                           

      4. PRACA PLASTYCZNA - PLAKAT 

       Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca postaw 

patriotycznych. 

            * Prace będą oceniane w dwóch kategoriach 

               - klasy IV – VI szkół podstawowych 

               - klasy VII – VIII i III  gimnazjum 

* Prace zgłaszane do Konkursu muszą być wykonane w formacie A 3. 

            * Prace mogą być wykonane dowolną techniką. 
            * Nie będą dopuszczone prace przestrzenne, prace wykonane przy użyciu plasteliny,                

               materiałów roślinnych, produktów spożywczych i innych tego rodzaju materiałów 

            * Każda praca musi mieć jednego autora 

            * Szkoła wysyła do etapu finałowego maks. 20 najlepszych prac w każdej kategorii 
               z informacją o autorze 
            * Do pracy plastycznej  dołącza się metryczkę (załącznik 2) 

 

INNE UWAGI 
 
          * Każda praca konkursowa – komiks, prezentacja multimedialna, plakat powinny zawierać 

następujące dane: imię i nazwisko autora; klasa; nazwa i pełny adres szkoły; imię i 
nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę i jego dane kontaktowe 

           * Szkoły przesyłają prace na Konkurs na własny koszt. 

 

V. PRAWA AUTORSKIE DO WYKONANYCH PRZEZ UCZNIÓW PRAC 
 

1. Organizator nie odsyła prac uczniów przesłanych na Konkurs i nie wysyła nagród drogą 
pocztową. Prace pozostają własnością Organizatora. 

2. Prace uczniów i nagrody/wyróżnienia można odbierać osobiście w dniu finału lub do końca 

danego roku szkolnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

3. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów są chronione zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2016 roku poz.922 ze zm) 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu,          

z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów prawnych na przetwarzanie danych 



osobowych dla potrzeb Konkursu oraz publikację wizerunku i nazwiska autorów wyłącznie 

w celach popularyzacji konkursu i jego wyników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników Konkursu w prasie, 

internecie oraz wykorzystanie ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatora. 

6. Organizator zastrzega prawo publikowania prac lub ich fragmentów w różnych formach bez 

wypłacania honorariów autorskich, na co uczestnicy wyrażają zgodę biorąc udział w 

Konkursie. 

 
VI. PRZEBIEG KONKURSU 
 
Pierwszy etap konkursu odbywa się na terenie szkoły, której uczniami są uczestnicy, natomiast etap 

finałowy w Szkole Podstawowej nr 3 

 

1. Organizator Konkursu przekazuje do szkół informacje na temat Konkursu. 

2. W skład przekazanych szkołom informacji o Konkursie znajdują się: Informacje ogólne o 

Konkursie, Regulamin Konkursu, Harmonogram działań, załączniki. 

3. Po otrzymaniu informacji szkoły zainteresowane udziałem, przesyłają drogą mailową (skan) 

faks lub listownie zgłoszenie do udziału w Konkursie zgodnie z załącznikiem 1. Zgłoszenia 

może dokonać Dyrektor szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba. 

4. W szkołach powołani nauczyciele informują uczniów o Konkursie (tematyce Konkursu, 

formach uczestnictwa, harmonogramie) w sposób odpowiedni dla danej szkoły tak, aby 

dotarła ona do jak największej liczby uczniów. 

5. Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza etap szkolny Konkursu, a po zebraniu 
wszystkich prac, ich ocenie i wyborze najlepszych, w liczbie odpowiedniej dla danej 
formy: 
- 10 najlepszych prac  – Komiks 
- 3 najlepsze prace – Prezentacja multimedialna 
- 20 najlepszych prac – Plakat /w każdej kategorii wiekowej/ 
- 3 solistów w każdej kategorii wiekowej 

6. Drugi etap – finałowy odbywa się w Szkole Organizatora (Bielawska 57) 

7. Po otrzymaniu prac, Komisja powołana przez Organizatora Konkursu dokonuje ich oceny i 

dokonuje ich oceny i decyduje o przyznaniu nagród. 

8. Po dokonaniu oceny wszystkich prac konkursowych, Komisja sporządza listę nagrodzonych 

i wyróżnionych dla każdej formy udziału uczniów. Możliwe jest przyznanie miejsc ex aequo,  

wyróżnień lub nieprzyznanie nagród w niektórych kategoriach. 

9. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

10. Komisja powiadamia mailem lub telefonicznie szkoły, których uczniowie zostali 

zwycięzcami konkursu lub otrzymali wyróżnienie, ale bez podania konkretnego miejsca. Taka 

informacja zostanie przedstawiona dopiero na gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Konstancinie - Jeziornie. Nie powiadamiamy szkół, które nie uzyskały żadnych nagród. 

11. Z prac Komisji sporządzony zostanie Protokół, którego integralną częścią będzie lista 

nagrodzonych i wyróżnionych. 

 

VII. TERMINARZ KONKURSU 
 
• Wrzesień – szkoły otrzymują Regulamin Konkursu; będzie on zamieszczony także na stronie 

internetowej Organizatora 

• do 8 października 2018 roku – przesyłanie zgłoszeń szkół do Konkursu 

• od 9 października 2018 roku – do 3 listopada 2018 roku – etap szkolny Konkursu 

Uczniowie przygotowują prace konkursowe, w wybranej przez siebie formie, a następnie 

Komisja ocenia je i najlepsze przesyła do Organizatora Konkursu 

• 30 października 2018 roku – odbędą się przesłuchania solistów w Szkole Podstawowej nr 3 

 



• do 5 listopada – Komisja powołana przez Organizatora: ocenia prace uczniów, ustala listę 
uczniów nagrodzonych i wyróżnionych we wszystkich formach udziału uczniów; powiadamia 

szkoły drogą mailową. Nie powiadamiamy szkół, które nie uzyskały żadnych nagród. 

Informacja o terminie gali finałowej będzie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

 

• 9 listopada 2018 roku – Gala Finałowa Konkursu w Szkole Podstawowej nr 3 – ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród z udziałem zaproszonych gości. Informacja z nazwiskami 

zwycięzców zostanie także umieszczona na stronie internetowej Organizatora po uroczystości. 

 

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA  KONKURSU 
 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego 

ul. Bielawska 57, 05-520 Konstancin – Jeziorna 

tel. 22-7564282, email: zs3@onet.pl 

strona internetowa www.sp3kj.pl 

 

Koordynatorzy Konkursu: 

Agnieszka Bartosz – Goleniowska, agabartoszka@gmail.com , tel. 501732165 

Anna Paduch, anna.paduch@vp.pl , tel. 512345577 

Teresa Zakrzewska, zakrzewskat@gmail.com , tel.512426734 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU 
  

• Załącznik nr 1. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie 

• Załącznik nr 2. Metryczka pracy konkursowej (komiks, prezentacja multimedialna, plakat) 

• Załącznik nr 3  Metryczka dla solistów 

• Załącznik nr 4 - Oświadczenie /Klauzula informacyjna 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadnienia przyczyny 

takiej zmiany. Organizator zastrzega również prawo do zmian w liście Patronów i Sponsorów 

Konkursu w momencie podjęcia współpracy z nowymi instytucjami. Wszelkie zmiany stają się 

obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Szkoły. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE MIEDZYSZKOLNYM 

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

 

........................................................................ 

                                                                             Miejsce, data 

 

 

 

......................................................................... 

                 Pieczątka szkoły 

 

 

 

Zgłaszam uczniów w/w szkoły do udziału w Konkursie Międzyszkolnym w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości w następujących formach: 

 

1. Komiks    - .................................................................................................................................... 

2. Prezentacja multimedialna - ......................................................................................................... 

3. Praca plastyczna  (plakat) - ........................................................................................................... 

4. Soliści  (piosenka i pieśń patriotyczna) - ...................................................................................... 

 

 
   /Dla danej formy proszę wpisać zgłaszam lub nie zgłaszam/ 

 
 
 
 
 
 
       .................................................................. 

          Pieczątka i podpis dyrektora Szkoły 

 
                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 
Imię nazwisko 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły 

Forma / komiks, prezentacja multimedialna czy plakat / 

Kategoria wiekowa: 

Klasa: 

Imię i nazwisko opiekuna; 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis opiekuna (nauczyciela)           Data i podpis prawnego opiekuna ucznia 

 

.............................................................                             ..................................................................... 

        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ 

PIOSENKA , PIEŚŃ PATRIOTYCZNA 
ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 

Imię nazwisko 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły 

Tytuł utworu 

Kategoria wiekowa: 

Klasa: 

Imię i nazwisko opiekuna; 

Wymagania techniczne: ( proszę podać czy będzie podkład czy akompaniament na żywo, jakie 

instrumenty) 

 

 

Data i podpis opiekuna (nauczyciela)           Data i podpis prawnego opiekuna ucznia 

 

.............................................................                             ................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


