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REGULAMIN GMINNEGO/MIĘDZYSZKOLNEGO/ KONKURSU 

ZNASZ-LI TEN KRAJ?-DROGA DO NIEPODLEGŁEJ 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALISTÓW 
 

 
 
 

§ 1 
Cel ogólny Konkursu 

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych w nawiązaniu do setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości w odniesieniu do historii świąt majowych poprzez 
działania: 

1. Konkurs plastyczny na poziomie oddziałów 

 I-III, IV-VII szkół podstawowych w obrębie gminy i oddziałów II-III gimnazjum; 
2. Konkurs pieśni i poezji patriotycznej na poziomie oddziałów I-III, IV-VII szkół 

podstawowych w obrębie gminy; 

 
§ 2 

Cele szczegółowe 
 
Promocja postaw patriotycznych i znajomości historii Polski okresu 1795 roku do 
1918 roku wśród dzieci młodzieży. 

 
1. Rozwój umiejętności plastycznych i wyobraźni twórczej wśród dzieci i młodzieży. 

 
2. Uwrażliwienie na piękno słowa poetyckiego. 

 
3. Rozwijanie umiejętności recytatorskich i wokalnych. 
 
4. Konkurs ma na celu wyłonienie prac i występów, które najcelniej ukażą ideę 

konkursu.  
 
. 

§ 3 
Organizator Konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Humanistyczny w szkole w Sochocinie  

w dniu 9 maja 2018 roku godzina 9.00, świetlica szkolna. 

2. Partnerzy: Urząd Gminy w Sochocinie, Gminna Biblioteka w Sochocinie, Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mjr H. Sucharskiego w Sochocinie oraz Rada 
Rodziców Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu. 
 

§ 4 
Założenia organizacyjne 

 
Projekt ZNASZ-LI TEN KRAJ?-DROGA DO NIEPODLEGŁEJ zostanie 
przeprowadzone w formie dwóch konkursów: 

I. Konkursy plastyczne: 
 konkurs plastyczny pt. „Godło Polski” dla uczniów klas I-IV szkół 

podstawowych z gminy Sochocin.  
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 Prace powinny być wykonana na papierze typu brystol, w formacie A4 
dowolną techniką plastyczną. 

 konkursu plastycznego pt. „Bohaterowie walk o niepodległość w latach 
1795-1918”  dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych z gminy Sochocin  
 Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych, 

na papierze typu brystol, w formacie A3. 
 konkurs plastyczny pt. „Z Orłem w tle…” Dotyczy doniosłych wydarzeń 

historycznych z wyeksponowaniem orła jako symbolu oręża wojsk 
powstańczych i kierowany jest do uczniów klas II-III Publicznego 
Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie.  
 Prace powinny być wykonane w następujących technikach 

plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika lub 
innych, na papierze typu brystol, w formacie A3. 

 
 

 
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi.  
 
2. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: 

Imię i nazwisko 
Nazwa szkoły 
Klasa 
nazwisko nauczyciela 
z dopiskiem- Konkurs plastyczny /podać nazwę konkursu danej grupy 
wiekowej/ 

 
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw 

autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 
 
4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  

 
5. Prace plastyczne nauczyciele szkół lub opiekunowie składają w sekretariacie 

PZSIPS w Sochocinie do dnia 27 kwietnia 2018 r 
 
6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zostaną 

wyeksponowane w formie wystawy w Gminnej Bibliotece w Sochocinie. 
 

7. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie 
konkursowej. 

 
II. Konkurs poezji i pieśni patriotycznej: 

 Konkurs poezji patriotycznej dla klas I-III  
 Wiersze opiewające piękno ziemi ojczystej 

 Konkurs poezji lub pieśni patriotycznej dla klas IV-VII o charakterze 
patriotycznym 

1. Szkoła może zgłosić do konkursu poezji i pieśni patriotycznej na każdym 
poziomie maksymalnie trzech uczniów. 

2. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór o podanej tematyce 
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3. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do dnia 27 kwietnia 2018 roku 
w formie elektronicznej na  e-mail anna.buraska@gmail.com /lub sms pod numer 
795478114/według  wzoru:  
Imię i nazwisko 
Nazwa szkoły 
Klasa 
nazwisko nauczyciela 
z dopiskiem- Konkurs poezji i pieśni patriotycznej ZNASZ-LI TEN KRAJ?-
DROGA DO NIEPODLEGŁEJ 

 
§ 5 

Ocena prac konkursowych 
 

 
1. O wyłonieniu laureatów Konkursów decyduje jury powołane przez Organizatora. 
 
2. Jury pod uwagę weźmie w konkursie plastycznym: 

 umiejętność doboru tematu pracy,  
 jakość wykonania,  
 oryginalność. 

 
3. Jury pod uwagę weźmie w konkursie poezji i pieśni patriotycznej 

 dobór tekstów 
 dykcję i tempo 
 prawidłową i wyrazistą interpretację  
 ogólny wyraz artystyczny 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

 
 

§ 6 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Prace laureatów oraz uczestników będą ogłoszone w dniu prezentacji 9 maja 
2018roku w świetlicy szkolnej PZSIPS w Sochocinie, zaś prace plastyczne 
wszystkich uczestników będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w 
Gminnej Bibliotece w Sochocinie. 

2. Laureaci zostaną ogłoszeni za stronie internetowej szkoły w Sochocinie oraz 
stronie Gminnej Biblioteki w Sochocinie. 

 
§ 7 

Nagrody 
 

1. Organizator przyzna nagrody za I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach  
i grupach wiekowych w postaci: 

 statuetek i dyplomów 
 dyplomów dla prac wyróżnionych 
 upominków 

 
2. Podziękowania dla nauczycieli prowadzących lub opiekunów. 
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