
GMINNY KONKURS  PATRIOTYCZNY 

             

  II EDYCJA – rok szkolny 2019/2020 

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 państwa i 

narodu polskiego, 

 Uświadamianie i rozbudzanie ich poczucia przynależności do „Małej Ojczyzny” 

 Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty, 

 Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne formy 

aktywności,  

 Rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość, 

 Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy 

wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. 

4. Warunki uczestnictwa: 

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

Szczegółowe zasady poszczególnych kategorii konkursów ujęte są w odrębnych 

regulaminach . 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Przemyśl. 

 Prace konkursowe w kategorii plastycznej będą oceniane w trzech grupach wiekowych: klasy 

0 – II, III- V; VI- VIII, natomiast w kategorii literackiej w dwóch grupach wiekowych: kl. III 

– V; VI – VIII, a w kategorii multimedialnej w dwóch kategoriach: kl. IV – VI, VII – VIII. 

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 18 września 2019 r.  

 Kategoria plastyczna: do dnia 18 września 2019 r.  

 Kategoria multimedialna: do dnia 18 września 2019 r. 



7. Ogłoszenie wyników  konkursu. 

 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie zorganizowanej w tym celu 

uroczystości w dniu 26 września 2019 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. 

 Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do 

nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę 

na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-

ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 

prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, 

prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza 

wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, na 

stronach internetowych związanych, we wpisach związanych z konkursem. Uczestnicy 

konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji konkursu zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

 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 multimedialnego – załącznik nr 1 

 Karta zgłoszenia do konkursu multimedialnego – 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 

 

      

          II EDYCJA – rok szkolny 2019/2020 

 

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO 

pod hasłem „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 

I. Cele konkursu:  

- zainteresowanie uczniów historią własnej miejscowości i regionu; 

- rozbudzanie postaw patriotycznych uczniów poprzez popularyzację wiedzy o własnym 

regionie(najbliższej okolicy): historii, przyrodzie, dziedzictwie kulturowym; 

- popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży; 

- rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych; 

- rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów i innych dokumentów do opracowania 

prezentacji multimedialnej; 

- promowanie talentów młodzieży; 

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII Szkół 

Podstawowych z terenu gminy Przemyśl. 

Warunki przystąpienia do Konkursu: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału (wraz z podpisaniem regulaminu)  

i samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „Tu wszędzie jest moja 

Ojczyzna”. 

Temat można ująć w jednej z trzech kategorii: 

- historia mojego regionu (istotne wydarzenia, ich uczestnicy, świadkowie historii oraz miejsca 

pamięci narodowej, zabytki); 

- kultura mojego regionu (twórcy, obrzędy, tradycje, legendy, zabytki, architektura sakralna, miejsca 

kultu religijnego, architektura przemysłowa); 

- przyroda regionu (parki i ogrody, walory krajoznawcze i turystyczne, ochrona przyrody)  

Szkoła zgłoszona do konkursu dokonuje wyboru dwóch najciekawszych prac w każdej kategorii  

i przesyła je do organizatora. 

Sposób przygotowania prac: 

1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point. 

2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 20 slajdów. 



3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min. 

4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne 

zdjęcia i komentarze). 

5. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu. 

6. Płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także 

obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, animacje, filmy, itp.), bez których może ona 

nie działać prawidłowo na innych komputerach.  

7. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną. 

8. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, telefon i adres szkoły, 

adres elektroniczny autora pracy i szkoły, nazwisko nauczyciela-opiekuna. 

9.  Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 

10.  Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię. 

11. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 

warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 

wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie 

naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób 

trzecich. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 

i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają 

praw autorskich. 

Zasady oceny przygotowanych prac: 

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność 

prezentowanego materiału, a także: 

1. Zgodność z tematem. 

2. Uwzględnienie najbliższej okolicy miejsca zamieszkania ucznia. 

3. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji. 

4. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

5. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 

6. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału. 

7. Techniczną poprawność wykonania prezentacji. 

 

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do 

ich prezentowania na stronie Szkoły Podstawowej.  

Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych zdjęć dokona powołana przez Organizatora 

komisja konkursowa. 

Termin i miejsce konkursu  

1. Nośnik (płyta CD/DVD/pamięć przenośna), na którym będzie zapisana prezentacja, wraz  

z kartą zgłoszenia i oświadczeniem(załącznik 2 do Regulaminu) należy umieścić w 

zaklejonej kopercie i dostarczyć osobiście do Organizatora lub przesłać pod adresem: Szkoła 

Podstawowa im. rtm W. Pileckiego w Grochowcach, Grochowce 27, 37-733 Pikulice do 18 

września 2019r.  

UWAGA! Można także przesyłać prace konkursowe na adres e –mail szkoły: 

zsgrochowce@wp.pl proszę pamiętać o dodaniu zeskanowanej zgody w załącznikach! 

2. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 26 września 2019 r. w Szkole 

Podstawowej im. rtm W. Pileckiego. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej. 

 

mailto:zsgrochowce@wp.pl


 

Załącznik nr 2 

Karta zgłoszeniowa 

II Międzyszkolny Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 

Imię i nazwisko dziecka: 

……………………………………………………………………………….. 

Nazwa, adres i telefon szkoły: …………………………………………………………………………. 

Klasa: …………………………….. 

Nauczyciel prowadzący: ……………………………………….………………….. 

e-mail szkoły: ………………………………………………….……………………. 

Podpis nauczyciela prowadzącego..............................................................................  

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do 

niej pełne prawa autorskie. 

2. Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę 

na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pózn. zmianami) oraz wymienionych w 

Regulaminie konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………… przez 

Organizatora w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych. 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych o ile dane takie 

będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Organizator Konkursu informuje 

uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie 

wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie  

w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

Podpis rodzica/opiekuna: …………………………..  Miejscowość, data: ………………… 



Załącznik nr 3 

 

GMINNY KONKURS  PATRIOTYCZNY 

               

 II EDYCJA – rok szkolny 2019/2020 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

pod hasłem „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 

 

1. Temat: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”;  

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych gminy Przemyśl. 

3. Szkoła przesyła trzy najlepsze prace uczniów z każdej kategorii wiekowej, wyłonione w ramach 

eliminacji szkolnych. 

4. Forma wypowiedzi prac konkursowych: wiersz; 

5. Wiersz należy dostarczyć napisany ręcznie; 

6. W wierszu powinny być zawarte osobiste odczucia, doznania i myśli związane z „Małą 

Ojczyzną”, 

7. Praca konkursowa nie może być plagiatem; 

8. Kryteria oceny: 

 zgodność z tematem konkursu,                                                 

 twórczy charakter utworu ukazujący postawę patriotyczną, 

 samodzielność i oryginalność prezentowanych treści, 

 walory literackie pracy,  

 poprawność stylistyczna, ortograficzna,  językowa, 

 estetyka zapisu, kaligrafia.  

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 18 września 2019 r. wiersza 

wraz z kartą zgłoszenia – załącznik nr 4.  

10. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na jej ekspozycję i prezentację w różnych 

formach w mediach szkolnych i pozaszkolnych.  

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

zorganizowanej w tym celu uroczystości.  

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 4  

KARTA  ZGŁOSZENIA  DO  KONKURSU LITERACKIEGO 

Pod hasłem „TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA” 

 

1. Placówka delegująca 

……………………………………………………………………………………… 

( pełna nazwa, adres) 

 

2. Opiekun ……………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko ) 

 

3. Uczestnicy konkursu dla grupy klas III- V 

 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 

4. Uczestnicy konkursu dla grupy klas VI- VIII SP  

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 

 

 

              ( pieczęć placówki )                                                                              ( podpis delegującego) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

GMINNY KONKURS  PATRIOTYCZNY 

                

II EDYCJA – rok szkolny 2019/2020 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pod hasłem „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 

 

1. Temat: : „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”  

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz oddziałów „0” 

gminy Przemyśl. 

3. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej inspirowanej tematem konkursu. 

4. Praca może być wykonana dowolną techniką płaską plastyczną w formacie A 3. 

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

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 18 września 2019 r.  pracy 

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

7. Szkoła może zgłosić do konkursu po 3 prace z każdej kategorii wiekowej, wyłonione w 

eliminacjach wewnątrzszkolnych. 

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: 

  trafność doboru tematu pracy,  

  jakość wykonania,  

 oryginalność, 

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

zorganizowanej w tym celu uroczystości w dniu 26 września 2019 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 „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

Wiek autora/kategoria wiekowa 

 

  

 

Szkoła/ klasa 

 

  

Tytuł pracy 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

 

 

 

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

                Pieczęć placówki                                                                                                  Podpis delegującego 

 

Kartę należy przykleić na odwrocie pracy plastycznej. 


