
GMINNY KONKURS  PATRIOTYCZNY 

              
I EDYCJA – rok szkolny 2018/2019 

 

REGULAMIN OGÓLNY 

1. Organizator: 

 Konkurs ogłoszony został przez Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w 

Grochowcach, która jest jednocześnie jego Organizatorem i będzie się odbywał 

corocznie.  

2. Patronat honorowy: 

 Wójt Gminy Przemyśl 

 Życie Podkarpackie 

 Przemyska Telewizja Kablowa TOYA 

3. Cele:  

 Krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii 

paostwa i narodu polskiego, 

 Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty, 

 Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne 

formy aktywności,  

 Rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczośd, 

 Rozwijanie zainteresowao uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy 

wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. 

4. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs obejmuje trzy kategorie tematyczne: historyczną, literacką i plastyczną. 

Szczegółowe zasady poszczególnych kategorii konkursów ujęte są w odrębnych 

regulaminach . 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum z 

terenu gminy Przemyśl. 

 Prace konkursowe w kategoriach literackiej i plastycznej będą oceniane w dwóch 

grupach wiekowych: klasy I- IV;  V- VIII i III gimnazjum, natomiast w kategorii 

historycznej: kl. IV – VI; VII – VIII i III gimnazjum. 

5. Komisja konkursowa. 

 W poszczególnych kategoriach konkursowych prace ocenia Komisja, która zostanie 

powołana przez Organizatora Konkursu.  



6. Termin przesyłania prac/zgłoszeń udziału.  

 Kategoria literacka: do dnia 19 września 2018 r.  

 Kategoria plastyczna: do dnia 19 września 2018 r.  

 Kategoria historyczna: zgłoszenie uczestnictwa do dnia 19 września 2018 r.  

 

7. Ogłoszenie wyników  konkursu. 

 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie zorganizowanej w tym 

celu uroczystości w dniu 26 września 2018 r. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 

rtm. Witolda Pileckiego w Grochowcach www.zsgrochowce.webd.pl  oraz Urzędu 

Gminy Przemyśl. 

 Organizator Konkursu skontaktuje się z opiekunem laureata Konkursu telefonicznie. 

8. Postanowienia końcowe. 

 Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 

 Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie związanym z 

przeprowadzeniem konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania 

imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach konkursu. Każdy uczestnik konkursu ma 

prawo wglądu do swoich danych ich osobowych oraz ich poprawiania. 

 Organizatorowi konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów 

powstałych w trakcie konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji 

niniejszego regulaminu.  

 Organizator Konkursu nie zwraca uczestnikom Konkursu prac dostarczonych w 

ramach udziału w Konkursie. 

 Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Grochowcach    www.zsgrochowce.webd.pl.  

 

9. Dane kontaktowe: 

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Grochowcach 

Tel.: 16 672 03 97; e-mail: zsgrochowce@wp.pl 

 

10. Załączniki: 

 Regulamin Konkursu Historycznego – załącznik nr 1 

 Karta zgłoszenia do konkursu historycznego – załącznik nr 2 

 Regulamin Konkursu literackiego – załącznik nr 3 

 Karta zgłoszenia do konkursu literackiego – załącznik nr 4 

 Regulamin Konkursu Plastycznego – załącznik nr 5 

 Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego – załącznik nr 6 

http://www.zsgrochowce.webd.pl/
http://www.zsgrochowce.webd.pl/
mailto:zsgrochowce@wp.pl


Załącznik nr 1 

 

GMINNY KONKURS  PATRIOTYCZNY 

 

               
I EDYCJA – rok szkolny 2018/2019 

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

pod hasłem „Droga do wolności w latach 1914 - 1921” 

 

Cele konkursu: 

1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie wiedzy o historii walk Polaków o niepodległość w latach 1914- 1921 w 

Europie, Polsce i regionie. 

2. Budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. 

3. Popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historycznej i społecznej. 

4. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia o dziejach minionych ,a także umiejętności 

pracy ze źródłami pisanymi. 

5. Doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego. 

6. Wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym. 

Adresat i tematyka konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII SP i III klasy Gimnazjum, którzy 

wykazują się dużą wiedzą. 

2. Tematyka konkursu obejmuje dzieje walk Polaków o niepodległość w latach 1914-1921 w 

Europie, w Polsce i regionie. 

Struktura organizacyjna 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w dwóch grupach wiekowych; klasy IV-VI i klasy 

VII-VIII i klasa III Gimnazjum. 

2. Każdą szkołę może reprezentować po dwóch uczniów z każdej grupy wiekowej. 

3. Uczestnik konkursu rozwiązuje indywidualnie pisemne zadania konkursowe, które mają 

charakter testów z pytaniami – zadaniami- zamkniętymi i otwartymi ( krótkie odpowiedzi ). 

4. Konkurs wygrywa ten uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów, w razie potrzeby 

przewidziana jest dogrywka w formie ustnej/pisemnej odpowiedzi. 

Przebieg konkursu 

1. Udział w konkursie potwierdzają szkoły do 19 września 2018 r. przesyłając zgłoszenie na 

adres e-mail koordynatora konkursu lub pocztą. 

2. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w dniu finalnym 

konkursu. 



3. Etap pisemny konkursu trwać będzie 45 min. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 września 2018 r. 

5. Nagrody zostaną rozdane w dniu konkursu. 

Literatura 

1. Dopuszczone przez MEN podręczniki do Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum oraz 

wybrana przez ucznia literatura. 

2. Atlas historyczny dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

3. Janina Burzyńska, „Twierdza Przemyśl w okresie I wojny światowej”, P-śl 2002 r. 

4. Dr Bertold Merwin, „Legiony w Karpatach 1914, P-śl 2005 r. 

5. Nasz Przemyśl, Marcin  Duma „Pamiętny listopad”, listopad 2012 r., nr 10 

6. Nasz Przemyśl, Jacek Błoński, „Przemyskie orlęta ”część I,  listopad 2008 r., nr 11 

7. Nasz Przemyśl, Jacek Błoński, „Przemyskie orlęta ”część II,  listopad 2008 r., nr 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

KARTA  ZGŁOSZENIA  DO  KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„ DROGA  DO WOLNOŚCI  W  LATACH  1914-1921” 

 

1. Placówka delegująca 

………………………………………………………………………… 
( pełna nazwa, adres) 

 

2. Opiekun 

……………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko ) 

 

 

3. Uczestnicy konkursu dla grupy klas IV- VI 

 

1) …………………………………………………………….. 

 

2) …………………………………………………………….. 

 

4. Uczestnicy konkursu dla grupy klas VII- VIII SP i klasa III Gimnazjum 

 

1) ………………………………………………………………….. 

 

2) ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                           ……………………………… 

              ( pieczęć placówki )                                                                                                                 ( podpis delegującego) 



Załącznik nr 3 

 

GMINNY KONKURS  PATRIOTYCZNY 

               
I EDYCJA – rok szkolny 2018/2019 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

pod hasłem „List do Polski” 

 

1. Temat: List do Polski;  

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i kl. III gimnazjum gminy 

Przemyśl. 

3. Forma wypowiedzi prac konkursowych: list; 

4. Prace należy pisad ręcznie; 

5. Wielkośd pracy: dla uczniów z klas I-IV SP nie więcej niż jedna strona kartki papieru formatu A-4; 

dla uczniów z klas V- VIII i III gimnazjum do 2 stron kartki papieru formatu A-4; 

6. Praca konkursowa nie może byd plagiatem; 

7. Kryteria oceny: 

 zgodnośd z tematem konkursu,                                                 

 twórczy charakter utworu ukazujący postawę patriotyczną, 

 samodzielnośd i oryginalnośd prezentowanych treści, 

 walory literackie pracy,  

 poprawnośd stylistyczna, ortograficzna,  językowa, 

 estetyka zapisu, kaligrafia.  

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 19 września 2018 r. pracy 

literackiej wraz z kartą zgłoszenia – załącznik nr 3.  

9. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na jej ekspozycję w różnych formach w 

mediach szkolnych i pozaszkolnych.  

10. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnieo nastąpi w trakcie 

zorganizowanej w tym celu uroczystości.  

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. rtm. 

Witolda Pileckiego w Grochowcach www.zsgrochowce.webd.pl, oraz Urzędu Gminy Przemyśl. 

12. Organizator Konkursu skontaktuje się z nauczycielem bądź opiekunem laureata Konkursu drogą 

telefoniczną. 

13. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu pracy dostarczonej w ramach udziału  

w Konkursie. 

 

http://www.zsgrochowce.webd.pl/


Załącznik nr 4  

KARTA  ZGŁOSZENIA  DO  KONKURSU LITERACKIEGO 

Pod hasłem „LIST DO POLSKI” 

 

1. Placówka delegująca 

……………………………………………………………………………………… 
( pełna nazwa, adres) 

 

2. Opiekun 

……………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko ) 

 

3. Uczestnicy konkursu dla grupy klas I- IV 

 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………. 

 

4. Uczestnicy konkursu dla grupy klas V- VIII SP i klasa III Gimnazjum 

 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                           ……………………………… 

              ( pieczęć placówki )                                                                                                                 ( podpis delegującego) 



Załącznik nr 5 

GMINNY KONKURS  PATRIOTYCZNY 

               
I EDYCJA – rok szkolny 2018/2019 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pod hasłem „Znani Polacy ostatniego stulecia” 

 

1. Temat: : „Znani Polacy ostatniego stulecia”  

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i kl. III gimnazjum gminy 

Przemyśl. 

3. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej prezentującej postad wybranego, sławnego 

Polaka ostatniego stulecia, który przyczynił się do rozsławienia Polski w świecie, lub wniósł wkład 

w jej rozwój. 

4. Praca może byd wykonana dowolną techniką plastyczną (nieprzestrzenną – opartą o 

dwuwymiar): 

1) uczniowie kl. I-IV - format A4, 

2) uczniowie kl. V-VIII i kl. III G – format A3 

5. Praca musi zostad wykonana jednoosobowo (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę).  

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 19 września 2018 r.  pracy 

konkursowej z naklejoną z tyłu kartą informacyjną – załącznik nr 6.  

7. Szkoła może zgłosid do konkursu po 4 prace z każdej kategorii wiekowej. 

8. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na jej ekspozycję w różnych formach w 

mediach szkolnych i pozaszkolnych.  

9. Oceny prac plastycznych, oddzielnie dla każdej z kategorii wiekowych, dokona Komisja powołana 

przez Organizatora Konkursu. 

10. Kryteria oceny: 

  trafnośd doboru tematu pracy,  

  jakośd wykonania,  

 oryginalnośd, 

11. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnieo nastąpi w trakcie 

zorganizowanej w tym celu uroczystości w dniu 26 września 2018 r.  

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. rtm. 

Witolda Pileckiego w Grochowcach www.zsgrochowce.webd.pl oraz Urzędu Gminy Przemyśl. 

13. Organizator Konkursu skontaktuje się z nauczycielem bądź opiekunem laureata Konkursu drogą 

telefoniczną. 

14. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu pracy dostarczonej w ramach udziału  

w Konkursie. 

http://www.zsgrochowce.webd.pl/


Załącznik nr 6 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

POD HASŁEM „ZNANI POLACY OSTATNIEGO STULECIA” 

 

 
Imię i nazwisko autora pracy 
 

 

 
Wiek autora/kategoria wiekowa 
 

  

 
Szkoła/ klasa 
 

  

Imię i nazwisko prezentowanej 
postaci 

 
 
 
 

Uzasadnienie wyboru postaci 

 

………….……………….……………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………….. 

………………..………………………………………………………………….. 

………………..………………………………………………………………….. 

………………..………………………………………………………………….. 

 
Imię i nazwisko opiekuna 
 

 

 
Telefon kontaktowy 
 

 

 

 

 

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

                Pieczęć placówki                                                                          Podpis delegującego 

 

Kartę należy przykleić na odwrocie pracy plastycznej. 


