
Konkurs dla szkół podstawowych województwa lubuskiego pt. „Droga do Niepodległej” 

 

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości  Szkoła Podstawowa im. 

Jan Pawła II w Niwiskach organizuje w roku szkolnym 2017/2018 konkurs pt. "Droga do 

Niepodległej". Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Lubuskiego Kuratora 

Oświaty Panią Ewę Rawę. Serdecznie zapraszamy do udziału szkoły podstawowe 

województwa lubuskiego. Szczegóły zamieszczamy w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin 

Wojewódzkiego Konkursu dla Szkół Podstawowych 

pt. „Droga do Niepodległej” 

Cele konkursu: 

1. budzenie świadomości przynależności regionu do kraju ojczystego  oraz 

emocjonalnego związku z regionem i Polską,  

2.  zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat  historii  Polski, 

3. uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach.  

 

Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły do  udziału oraz 

realizacja kolejnych zadań konkursowych zgodnie z regulaminem (załącznik nr 1). 

Uczestnicy konkursu:  

 

Uczniowie klas I - VII szkół podstawowych biorących udział w konkursie. 

 
Konkurs trwa od 2 listopada 2017 r. do 7 czerwca 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etap I 

Konkurs na prezentację multimedialną 

„Moja Mała Ojczyzna jest częścią Polski” 

I. Cele I etapu konkursu: 

1. budzenie świadomości przynależności regionu do kraju ojczystego  oraz  

emocjonalnego związku z regionem i Polską,  

2. tworzenie trwałej więzi  z krajem ojczystym,  

3. umiejętność wskazania wielowiekowej historii regionu (miejsca zamieszkania, 

Małej Ojczyzny) oraz dążeń przodków do  utrzymania polskości tej ziemi,  

4. umiejętność wskazania atutów  i atrakcyjności swojej Małej Ojczyzny na tle 

Polski, 

5.  kształcenie umiejętności poszukiwania i  wykorzystania dostępnych materiałów 

fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej,  

6. promowanie talentów młodzieży, 

7.  motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy historycznej i umiejętności 

z zakresu technologii informacyjnej. 

 

II.  Warunki realizacji zadania : 

 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „Moja Mała Ojczyzna jest częścią 

Polski”. Szkoły organizują pokazy prezentacji przygotowanych przez uczniów. Będzie to 

doskonała okazja do przypomnienia faktów związanych z wydarzeniami  grudnia 1981 r. 

Szkolna Komisja Konkursowa ocenia i nagradza we własnym zakresie najlepsze prace.  

Szkoła biorąca udział w konkursie  dokonuje  wyboru dwóch najciekawszych 

prezentacji i przesyła je do Organizatora. 

15 najwyżej ocenionych prac kwalifikuje szkoły do kolejnych etapów konkursu. 

 

III.  Sposób przygotowania prac: 

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

2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 40 MB. 

3. Czas prezentacji nie może przekraczać 8 min. 

4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia, nauczyciel pełni rolę 

opiekuna projektu. 



5. Nośnik musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także 

obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, 

itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.  

6. Prace należy dostarczyć na nośniku USB, płycie CD  lub drogą elektroniczną. 

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

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

8. Uczestnik może być autorem tylko jednej prezentacji konkursowej. 

9. Prezentacja  powinna zawierać bibliografię. 

10. Praca konkursowa nie może być wcześniej 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. 

11. Autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa 

autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę 

wyrażają tym samym zgodę na ich publikowanie w całości lub we fragmentach  

w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji 

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

Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody 

na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych 

i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu 

wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 

12.  Przystąpienie do I etapu konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy 

zdjęcia  i inne materiały nie naruszają niczyich praw autorskich. 

 

IV.  Zasady oceny przygotowanych prac: 

 Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora, będzie brała pod uwagę 

1. zgodność z tematem,  

2. poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji, 

3. dobór  materiałów i efektów do przedstawianych treści, 

4. układ prezentacji, jej spójność, 

5. oryginalność prezentowanego materiału, 

6. techniczną poprawność wykonania prezentacji. 

 

V. Nagrody: 

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym prezentacjom 

nagród rzeczowych, których wręczenie odbędzie się w czasie finałowego 

spotkania w siedzibie organizatora 



2.  Laureaci konkursu oprócz nagrody rzeczowej otrzymują dyplom laureata, 

a wszyscy uczestnicy dyplomy z podziękowaniami za udział w konkursie ,które 

zostaną wysłane na adres szkoły. 

3.  Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania. 

 

 

VI.  Termin i miejsce nadsyłania prac  

 

1. Nośnik (płyta CD/ pendrive), na którym będzie zapisana prezentacja, wraz 

z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem – załącznik 2 i załącznik 3 do Regulaminu 

należy umieścić w zaklejonej kopercie i przesłać do Organizatora na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach ; ul. Akacjowa 1; 66-010 

Niwiska do 2 grudnia 2017 r. - decyduje data stempla pocztowego.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Niwiskach oraz szkoły zostaną powiadomione odrębnym 

pismem.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

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

prawo do ich prezentowania z podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora 

oraz szkoły, do której uczęszcza. 

15 najwyżej ocenionych prac kwalifikuje szkoły do kolejnych etapów konkursu. 

 

 

 

Etap II 

Test wiedzy historycznej dla klas V-VII 

„ Polacy w walce o niepodległość” 

 

I. Cele II etapu 

1. zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat  historii  Polski ze szczególnym 

uwzględnieniem dążeń Polaków do utrzymania polskości, a także dążeń 

zjednoczeniowych  i niepodległościowych w różnych okresach naszych dziejów, 

2.  rozwijanie zainteresowań historycznych, 

3. rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, 

4. rozwijanie umiejętności  wnioskowania. 

 



II. Warunek realizacji zadania: 

Rozwiązanie testu  przez co najmniej 50% uczniów klas V-VII 

 

III. Przebieg II etapu: 

1. Przygotowania do udziału  w teście szkoła organizuje w dowolny sposób. 

2. Test wiedzy  opracowuje organizator  i przesyła do szkół drogą elektroniczną  

najpóźniej 15 stycznia 2018 r. 

3. Uczniowie rozwiązują test 17 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 

4. Prace uczniów sprawdzają nauczyciele w macierzystej szkole.  

5. Do finału zapraszamy trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów. 

Uczniowie ci będą reprezentować swoją szkołę w finale konkursu 4 czerwca 

2018 r. 

 

IV. Termin zgłoszenia zwycięzców etapu szkolnego: 22 stycznia 2018 r. 

 

 

Konkurs plastyczny dla klas I-IV 

pt. „Dumnie powiewa biało-czerwona…” 

I. Cele: 

1.  ukazanie (w różnych formach plastycznych ) momentów, w których prezentujemy 

nasze barwy i symbole narodowe, 

2.  budzenie dumy z przynależności narodowej i szacunku dla naszych symboli, 

3. rozwijanie zainteresowań historycznych. 

 

II. Warunek realizacji zadania: 

wykonanie prac  plastycznych przez co najmniej 50% uczniów w swoich  szkołach. 

 

III. Przebieg: 

1. Uczniowie klas I-IV wykonują prace plastyczne w formacie A3 lub A4 dowolną 

techniką. 



2. Tematem prac jest ukazanie tych momentów w życiu społeczności,  w których 

prezentacja naszych barw narodowych ma szczególny wyraz: sportowa 

rywalizacja i sportowe zwycięstwa,  narodowe święta i ich celebrowanie w szkole 

i środowisku, i inne. 

3. Szkolna Komisja Konkursowa  dokonuje wyboru pięciu najciekawszych prac  

i przesyła na adres organizatora. 

4. Do każdej pracy  należy  dołączyć metryczkę( załącznik nr 4). 

5. Prace  nadesłane ze szkół biorących udział w konkursie oceni Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora  oraz nagrodzi i wyróżni 10 prac. 

6. Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w czasie finału 

w siedzibie organizatora. 

7. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 7 czerwca 2018 r. 

 

Termin nadsyłania prac:  25 stycznia  2018 r. 

 

Etap III 

Konkurs pieśni i piosenki  patriotycznej pt.: „Śpiewajmy dla 

Niepodległej” 

I. Cele: 

1. poznawanie pieśni i piosenek patriotycznych  z różnych okresów dziejów naszej 

Ojczyzny, 

2.  rozwijanie zainteresowań uczniów pieśnią patriotyczną, 

3.  wspieranie talentów wokalnych uczniów, 

4. warunek realizacji zadania: przeprowadzenie szkolnych eliminacji  w formie 

koncertu szkolnego pt.: „Śpiewajmy dla Niepodległej”. 

 

II. Przebieg  konkursu: 

1. Zainteresowani  uczniowie przygotowują indywidualnie pieśń lub piosenkę 

patriotyczną  współczesną lub pochodzącą z wybranego okresu historycznego.  

2. W kwietniu 2018 r. szkoła organizuje koncert  pt.: „Śpiewajmy dla Niepodległej”, 

będący jednocześnie eliminacjami do koncertu finałowego  w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

 klasy I-III 



 klasy IV-VII 

3. Każda ze szkół biorących udział w konkursie  typuje do finału po jednym 

uczestniku w każdej kategorii  wiekowej i przesyła informację wraz z podkładem 

muzycznym na opisanej płycie CD Organizatorowi  do  23 kwietnia 2018 r. (opis 

płyty: imię i nazwisko wykonawcy, szkoła, tytuł utworu, czas trwania utworu) 

4. Termin i miejscu  finałowego konkursu wojewódzkiego: 27 kwietnia 2018 r. 

MGOSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7. 

Etap IV 

Finał wojewódzki: 7 czerwca 2018 r. 

I. Cele:  

1. wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców  całorocznych działań, 

2.  integracja szkół wokół wspólnego zadania, 

3.  podsumowanie dobytej wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja najlepszych prac. 

 

II. Do udziału w finałowym spotkaniu zaprosimy 15 szkół podstawowych z terenu 

województwa lubuskiego, które w konkursie na prezentację multimedialną 

otrzymały największą liczbę punktów, pod warunkiem realizacji wszystkich zadań  

zaplanowanych  w niniejszym regulaminie. 

Zaproszoną szkołę  reprezentuje zespół uczniowski wyłoniony w II etapie. Reprezentacje 

szkół zmierzą się w konkursie finałowym - teście wiedzy historycznej dla klas V-VII 

„ Polacy w walce o niepodległość”.  

Do udziału w finale zaprosimy również autorów wyróżnionych prezentacji multimedialnej, 

prac plastycznych oraz nagrodzonych wykonawców pieśni i piosenek patriotycznych. 

III. Termin: 7 czerwca 2018 r. 

IV. Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach. 

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia. 

 

Organizatorzy                                                                                         

 

 Załącznik nr 1 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Deklaracja 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

                                                               (pełna nazwa szkoły) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                       ( adres szkoły) 

 

deklaruje przystąpienie do Wojewódzkiego Konkursu dla Szkół Podstawowych 

pt. „Droga do Niepodległej” oraz przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

…………………………………………………………………………..… 

(dyrektor szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Karta zgłoszeniowa 

Wojewódzki Konkurs dla Szkół Podstawowych 

na prezentację multimedialną „Moja Mała Ojczyzna jest częścią Polski” 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………….. 

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

Klasa: …………………………….. 

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

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

e-mail autora lub nauczyciela - opiekuna: …………………………………………. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Oświadczenie 

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

i posiadam do niej pełnię praw autorskich. 

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. 

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

(Czytelny podpis autora prezentacji) 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..    

przez Organizatora  Wojewódzkiego Konkursu dla Szkół Podstawowych na prezentację 

multimedialną „Moja Mała Ojczyzna jest częścią Polski” w celach wynikających                    

z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z Późn. zmianami). 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                   

o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu                          

i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r.                  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 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 4  

Metryczka pracy plastycznej 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć szkoły 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

 

Klasa, wiek 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..    

przez Organizatora  Wojewódzkiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Droga 

do Niepodległej”  - etap II, konkurs plastyczny pt. „Dumnie powiewa biało- czerwona…” 

w celach wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z” dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z Późn. 

zmianami). 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                   

o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu                          

i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r.                  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 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: ………………………… 



Osoby do kontaktu: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach, sekretariat: tel. 68 321 19 91 

Marzanna Kujtkowska  tel.  608 387 907 

Ilona Jędryczkowska tel. 693 949 303 

 

 

http://spniwiska.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=35 

 

 

 

 

Termin zakończenia publikacji: 2 grudnia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spniwiska.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=35

