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W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, serdecznie 

zapraszamy wszystkich uczniów klas II – VIII do udziału w następujących konkursach 

organizowanych we wrześniu roku szkolnego 2017/2018:  

˗ konkurs plastyczny, 

˗ konkurs fotograficzny, 

˗ konkurs poetycki, 

˗ konkurs recytatorski, 

˗ konkurs piosenki. 

 

1. Cele konkursów: 

˗ kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny, 

˗ promowanie wartości patriotycznych w sposób twórczy i kreatywny, 

˗ rozwijanie zdolności i talentów uczniów. 

 

2. Zgłoszenie się do któregokolwiek z konkursów jest jednoznaczne z akceptacją jego 

regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

 

3. Przetwarzanie danych osobowych: 

˗ Udział w którymkolwiek z w/w konkursów jest równoznaczny z wyrażeniem 

zgody uczestnika i jego rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu,                              

w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą                  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182). 

˗ Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym                   

w ust. 1 osobom, przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych 

oraz ich poprawienia.  

˗ Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykorzystania  

wybranych prac w celu promocji szkoły, a także do wystawienia ich jako 

ekspozycji w czasie imprez okolicznościowych. 

˗ Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

˗ Lista zwycięzców konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora: sp55krakow.pl  

 

4. Terminy: 

˗ konkurs plastyczny – składanie prac do dnia 13 września 2018 r. 

˗ konkurs fotograficzny – składanie prac do dnia 13 września 2018 r. 

˗ konkurs poetycki – składanie prac do dnia 13 września 2018 r.  

˗ konkurs recytatorski – odbędzie się w bibliotece dnia 14 września 2018 r. 

˗ konkurs piosenki – /zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 10 IX 2018 r.                     

w bibliotece/, konkurs odbędzie się 13 września 2018 r. 

 



Prace na konkurs plastyczny, fotograficzny i poetycki należy składać                                  

u koordynatorek konkursów. 

 

5. Nagrody: 

˗ Dla I, II i III miejsca w danym konkursie ustanawia się nagrody rzeczowe. 

˗ Jury każdego z konkursu może przyznać wyróżnienia. 

˗ Nagrody przyznawane będą według oceny Jury konkursu. Werdykt Jury jest 

ostateczny i nie podlega dyskusji. 

˗ Prace konkursowe będą ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 

 klasy II – III,  

 klasy IV – VI,  

 klasy VII – VIII. 

 

6. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów są zamieszczone 

w podanych poniżej regulaminach. 

 

 

 

REGULAMINY KONKURSÓW 

ZWIĄZANYCH Z 100. ROCZNICĄ ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ – 

rok szkolny 2018/2019 – wrzesień 

 

 

1. Konkurs plastyczny „Kiedy myślę Ojczyzna…”  
 

Uczestnicy: 

 Uczniowie klas II – VIII. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematyką konkursu, 

 prace  mają  być  wykonane  na  papierze  formatu  A-3  dowolną   techniką   

płaską,  nadającą  się  do zawieszenia, 

 prace należy zaopatrzyć w pas partu,  

 na odwrocie muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły 

oraz tytuł pracy,  

 prace niespełniające powyższych wytycznych nie zostaną zakwalifikowane do 

konkursu, o zakwalifikowaniu pracy plastycznej do konkursu decyduje 

Organizator, 

 każdy z Uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, 

 termin składania prac do dnia 13 września 2018 r. 

 



Kryteria ocen: 

 zgodność pracy z tematyką konkursu, 

 oryginalne podejście do podjętej tematyki / ciekawa interpretacja tematu, 

 rozplanowanie przestrzeni, 

 estetyka wykonania i ogólne wrażenie artystyczne. 

 

 

2. Konkurs fotograficzny „Na szlakach pamięci narodowej…” 
 

Uczestnicy: 

 Uczniowie klas II – VIII. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 samodzielne wykonanie fotografii czarno-białej lub kolorowej zgodnej z tematyką 

konkursu, przedstawiającej miejsca pamięci narodowej związane z walkami 

Polaków o niepodległość Ojczyzny, 

 fotografie powinny być wykonane w formacie 15 cm x 21 cm,  

 fotografie powinny być naklejone na kolorowy karton w formacie A4, 

 fotografie nie mogą zawierać ani treści obraźliwych, ani wizerunku autora zdjęć, 

 każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace, 

 na odwrocie muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły 

oraz tytuł fotografii. 

 

Kryteria ocen: 

 ciekawe ujęcie tematu, 

 walory artystyczne fotografii, 

 jakość zdjęcia, 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

 

 

3. Konkurs poetycki „Kiedy myślę Ojczyzna…” 
 

Uczestnicy: 

 Uczniowie klas IV – VIII. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 samodzielne stworzenie wiersza o dowolnej budowie związanego z tematyką 

konkursu, 

 wiersz nie może przekraczać objętości jednej strony kartki A4,  

 praca musi być oddana w formie wydruku komputerowego (obowiązuje czcionka 

Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5), 

 na odwrocie muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły 



oraz tytuł utworu, 

 plagiat oraz stosowanie wulgaryzmów dyskwalifikują uczestnika.  

 

Kryteria ocen: 

 oryginalność i samodzielność utworu, 

 walory literackie, 

 poprawność stylistyczna i językowa, 

 wartości artystyczne. 

 

 

4. Konkurs recytatorski „Kiedy myślę Ojczyzna…” 
 

Uczestnicy: 

 Uczniowie klas II – VIII. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 uczestnik przygotowuje jeden wiersz nawiązujący do tematyki konkursu, 

 wiersz  musi  być  wykonywany w   języku   polskim   i   nie   może   zawierać  

wulgaryzmów ani obraźliwych treści, 

 czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut, 

 uczestników konkursu obowiązuje stój galowy. 

 

Kryteria ocen: 

 dobór recytowanego utworu, 

 znajomość tekstu, 

 interpretacja (intonacja, modulacja głosu), 

 zasadne użycie gestu, mimiki. 

 

 

5. Konkurs piosenki „Kiedy myślę Ojczyzna…” 
 

Uczestnicy: 

 Uczniowie klas II – VIII. 

 

Wykonawcy będą oceniani w dwóch kategoriach: 

 soliści, 

 zespoły wokalne (2-8 uczniów). 

 

Warunki uczestnictwa: 

 zaprezentowanie jednego utworu związanego z tematyką konkursu, 

 występującym może towarzyszyć akompaniator lub podkład muzyczny – format 

mp3, 



 do konkursu nie zostaną dopuszczone piosenki z playbacku, 

 piosenki muszą być wykonywane w języku polskim i nie mogą zawierać   

wulgaryzmów ani obraźliwych treści. 

 

Kryteria ocen: 

 dobór piosenki do możliwości głosowych, 

 czystość wykonania, 

 interpretacja, 

 dykcja, 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

 




