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REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO 

 

 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Noblistów Polskich w Skawinie, ul.W.Witosa 4, tel.12 291 21 96 

oraz UKS Jedynka 

 

Konkurs obejmuje 3 kategorie: 

 Recytatorski: poezji patriotycznej     

 Wiedzy pt. ”Jak rodziła się niepodległa 1914-1921” 

 Plastyczny – KOMIKS pt. ”Oni tworzyli niepodległą” 

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu 

pt. ”Polskie drogi do niepodległości” 

 

 

 

Zapraszamy do udziału ! 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do wypełnienia zał.nr 1 
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KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

I. Cele konkursu: 

1. Popularyzowanie poezji i pielęgnowanie postaw patriotycznych. 
2. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci. 

3. Utrwalanie poczucia dumy narodowej. 
4. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury. 
5. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną. 
6. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja 

młodych talentów. 
II.    Czas i miejsce konkursu:  

26.10.2018 godz.9.00 

    Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie, ul.W.Witosa 4 

III.   Adresat: 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – IV szkół 
podstawowych z gminy Skawina. Pierwszym etapem jest wyłonienie 
w placówce dwóch przedstawicieli, którzy będą reprezentować swoją szkołę 

podczas konkursu. 
IV. Kryteria oceny: 

1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 
2. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów: 

a) dobór repertuaru, 
b) kultura słowa, 

c) opanowanie tekstu – poprawność wykonania, 
d) interpretacja utworu, 
e) ogólny wyraz artystyczny. 

Każdy uczestnik przygotowuje tylko jeden wiersz lub prozę o tematyce 
patriotycznej. Czas wykonania nie może przekraczać 4 minut. 
V.      Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą  na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 6 

z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Noblistów Polskich w Skawinie 

ul. Wincentego Witosa 4, 32-050 Skawina 
lub e-mailem na adres:  sp6@sp6skawina.pl w tytule wpisując KONKURS 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ do dnia 23.10.2018r. 
VI.      Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe, które 
zostaną wręczone na Uroczystej Gali 6 listopada 2018r. 
Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej 
szkoły 30.10.2018r. 

 
Koordynator konkursu: Karolina Ożóg 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………….. 

Klasa ………………………………………………………………………… 

Tytuł utworu ………………………………………………………………. 

Autor utworu ……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………….. 

Klasa ………………………………………………………………………… 

Tytuł utworu ………………………………………………………………. 

Autor utworu ……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………. 
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KONKURS WIEDZY 

pt. ”Jak rodziła się Niepodległa 1914-1921” 
I. Cele konkursu: 

1.Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

2.Zainteresowanie historią niepodległości Polski. 
3.Promowanie i kształtowanie postawy patriotycznej wśród 
młodzieży. 
4.Popularyzacja wiedzy o mieszkańcach regionu,  którzy brali 
udział w odzyskaniu niepodległości. 

II. Czas i miejsce konkursu:  

26.10.2018 godz.9.00 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie, ul.W.Witosa 4 

III. Adresat: 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych 
w gminie Skawina klas VI-VIII oraz 3 kl. gimnazjum.Pierwszym 
etapem jest wyłonienie w placówce trzech przedstawicieli, którzy 

będą reprezentować swoją szkołę podczas konkursu. 
IV. Zasady: 

1.Konkurs będzie miał formę testu. 
2.Zadania będą w formie zamkniętej. 
3.Na wypełnienie testu uczestnicy będą mieli 90 min. 
4.Test będzie obejmował następujące zagadnienia i umiejętności: 

 Przyczyny wybuchu Wielkiej Wojny. 
 Układ sił w Europie (sojusze). 
 Działania zbrojne i fronty I Wojny Światowej. 
 Nowe rodzaje broni i technik prowadzenia walki. 
 Sytuacja na terenach Polski w okresie Wielkiej Wojny. 
 Oddziały zbrojne i ich twórcy walczący o sprawę polską. 

 Sprawa polska w czasie I Wojny Światowej. 
 Odrodzenie Rzeczypospolitej.  
 Orędownicy sprawy niepodległościowej. 
 Walka o granicePolski. 
 Umiejętność odczytywania informacji z mapy i tekstu 

źródłowego. 

V. Literatura: 

 Śladami przeszłości 3 : podręcznik do historii dla klasy 
trzeciej gimnazjum /Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz/ 
Nowa Era. 

 Wczoraj i dziś 7 : podręcznik do historii dla klasy siódmej 
szkoły podstawowej / Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, 

Stanisław Roszak/ Nowa Era. 
 Atlas historyczny : od starożytności do współczesności 

gimnazjum/ Nowa Era. 
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VI. Zgłoszenia:     

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 6 

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Noblistów Polskich w Skawinie 
ul. Wincentego Witosa 4, 32-050 Skawina 

lub e-mailem na adres: sp6@sp6skawina.pl w tytule wpisując KONKURS 
WIEDZY  do dnia 23.10.2018r. 
VII.      Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe, które 

zostaną wręczone na Uroczystej Gali 6 listopada 2018r. 

Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej 
szkoły 30.10.2018r. 

 

Koordynator konkursu: Andrzej Romek 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO 

GMINNEGO KONKURSU WIEDZY 

pt. ”Jak rodziła się Niepodległa 1914-1921” 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………….. 

Klasa ………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………….. 

Klasa ………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………….. 

Klasa ………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………. 
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KONKURS PLASTYCZNY- KOMIKS 
„ ONI TWORZYLI NIEPODLEGŁĄ” 

I. ADRESAT: 
Uczniowie szkół podstawowych w gminie Skawina klas IV-VIII oraz 3 kl. 
gimnazjum 
II. CELE KONKURSU: 

1. Rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci i młodzieży, 
zwrócenie uwagi, że ma on nie tylko charakter rozrywkowy, ale też 
walor edukacyjny i wychowawczy. 

2. Popularyzacja wiedzy i świadomości o naszej narodowej historii z 
czasów odzyskania niepodległości. 

3.  Odkrycie w historii nieznanych jeszcze kart, związanych z ludźmi, 

którzy tworzyli niepodległą Polskę. 
4.  Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych. 

III. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przypomnienie wizerunku 
wybranej postaci, która brała udział w odbudowie naszego kraju w 
momencie odzyskiwania niepodległości, ze szczególnym 

uwzględnieniem jej wkładu w te działania niepodległościowe na skale 
kraju lub w środowisku lokalnym.  

2. Każdy rysunek powinien zawierać krótki tekst np. informacje na 
temat postaci, opis sytuacji, dialog, notatkę encyklopedyczną. 

3.  Na konkurs należy dostarczyć jedną pracę komiksową stanowiącą 
zamkniętą całość ( jedna zamknięta historia). 

4. Objętość pracy od 3 do 6 stron (obrazków z dymkiem), formatu A4. 
5.  Każda praca powinna zawierać stronę tytułową, wszystkie strony 

powinny być ponumerowane. 
6. Komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną. 
7. Uczeń może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie. 
8.  Każda praca powinna być na odwrocie zaopatrzona w metryczkę 

zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i 
nazwisko opiekuna. 

IV. KRYTERIA OCENIANIA: 

1.  Prace konkursowe oceniane będą w dwu grupach wiekowych: 

 klasy IV – VI 
klasy  VII,VIII i 3 gimnazjum. 

2.  Prace uczestników oceniane będą przez komisję, która będzie 
uwzględniać: 
 zgodność pracy z tematem konkursu, 
 oryginalność/kreatywność, 
 staranność wykonania, 
 walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, wkład pracy. 

3. Komisja dokona wyboru w trybie głosowania, w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 
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V. NAGRODY: 

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną 
wręczone na Uroczystej Gali 6 listopada 2018r. 

 

VI. HARMONOGRAM KONKURSU: 

1.Termin składania prac do 26.10.2018r. 

Prace należy przekazywać na adres: 

Szkoła Podstawowanr 6  
z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Noblistów Polskich w Skawinie 
ul. Wincentego Witosa 4,32-050 Skawina  
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły  
30.10.2018 r. 

3. Nagrody zostaną wręczone 06.11.2018r. na Uroczystej Gali. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania prac oraz ich 
upublicznienia. 
5. Wszystkie prace spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na 
wystawie podczas happeningu odbywającego się w 100 rocznice odzyskania 
niepodległości w SP nr 6 w Skawinie. 

 
Koordynator konkursu: Elżbieta Chmielewska 
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Zał.1 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....………………….., 

(imię i nazwisko) 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

 

dziecka  .......................................………………………................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

ucznia  .............................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły) 

do celów związanych z jego udziałem w Gminnym Konkursie Patriotycznym organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 6 im. Noblistów Polskich w Skawinie. 

……………………………………………….. 

Podpis  

b) wyrażam zgodęna publikowanie na stronie internetowej UMiG Skawina oraz Szkoły Podstawowej nr 6 

w Skawinie imienia i nazwisko oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście laureatów konkursu. 

……………………………………………….. 

Podpis  

c) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody
1
na umieszczenie na stronie internetowej UMiG Skawina oraz 

Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie zdjęć, zawierających wizerunek mojego dziecka, 

zarejestrowanych podczas uroczystego zakończenia konkursu. 

……………………………………………….. 

Podpis  

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam
1
się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

……………………………………………….. 

Podpis  

 
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców 

 

 

                                                           
1
niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana/uczniówdanych osobowych jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich z siedzibą w 
Skawinie przy ul. Witosa 4, tel.: 12 291  21 96, mail: sp6@sp6skawina.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawiniemożliwy jest poprzez kontakt pod 
adresem email : iodsp6skawina@gmail.com 

3. Dane osobowePana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu 
przeprowadzeniagminnego konkursu patriotycznego. 

4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 
na udział dziecka w konkursie. 
    

 

 

 


