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I.Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Wydrznie. 

II.Uczestnicy konkursu:  

1.dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie i oddziałów przedszkolnych przy 

Szkołach Podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie; 

2.uczniowie klas I- IV  szkół podstawowych Miasta i Gminy Łasin; 

3.uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych Miasta i Gminy Łasin. 

III.Cele konkursu 

1.Upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego.  

2.Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

3.Zachęcanie do aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.  

4. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.  

5.Tworzenie możliwości do współzawodnictwa dzieci i uczniów placówek 

oświatowych Miasta i Gminy Łasin. 

6. Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

IV. Forma konkursu 

1. Uczestnicy konkursu p. II/1 i II/2 - wykonanie pracy plastycznej związanej         

z myślą przewodnią konkursu „Józef Piłsudski – człowik i bohater”. 

Warunki udziału w konkursie: 

1.Dzieci i uczniowie wykonują samodzielnie pracę plastyczną pod  

kierunkiem nauczyciela. 

2. Praca konkursowa może być  przygotowana w dowolnej technice plastycznej       

( z wyłączeniem prac przestrzennych) w formacie A 4. 

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną. 

4. Uczestnik  samodzielnie dokonuje wyboru wydarzeń związanych z życiem              

i działalnością Józefa Piłsudskiego, będącego tematem pracy.  

5.Dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, ilustracji lub tekstów nie 

przekraczających ¼ całości pracy. 

6.Do konkursu na etapie międzyszkolnym każda placówka zgłasza 5 prac                 

z każdej kategorii: 

1) przedszkola i oddziały przedszkolne, 

2) klasy I – II, 

3) klasy III – IV. 

7.Do każdej należy załączyć kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz  

oświadczenie – zgodę rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych 

ucznia (zał. nr 2). 
 

 



 

 

8.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub 

zniszczenia prac.  

9. Prace nie będą zwracane autorom. 

10.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

2. Uczestnicy konkursu p. II/3 - drużyny 3 osobowe biorące udział               

w  konkursie wiedzy „Józef Piłsudski – człowiek i bohater”. 

Warunki udziału w konkursie: 

1.Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują się z zakresu materiału 

zawartego na stronie https://muzeumpilsudski.pl/   w zakładce Józef Piłsudski. 

2.Na pierwszym etapie zespoły rozwiązują test wiedzy składający się z 20 pytań 

z zakresu wiedzy podanego powyżej. 

3.Drugi etap konkursu – odpowiedzi ustne drużyn - odpowiedzi na wylosowane 

trzy pytania z banku wiedzy. 

4.O miejscach w klasyfikacji decyduje suma punktów z części pierwszej               

i drugiej konkursu. 

5.Każdy uczestnik konkursu wypełnia kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz 

oświadczenie – zgodę rodziców/ opiekunów na przetwarzanie danych 

osobowych ucznia (zał. nr 2). 

6.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

V.Termin składania prac i zgłoszeń do konkursu wiedzy: do 26 października 

2018r. 

VI.Prace i zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby organizatora: 

Szkoła Podstawowa w Wydrznie. 

VII.Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego nastąpi 12 listopada 2018r. na 

stronie internetowej organizatora. 

VIII.Konkurs wiedzy odbędzie się 16 listopada 2018r. w świetlicy szkolnej 

Szkoły Podstawowej w Wydrznie o godz. 9.30.  

IX.Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 16 listopada 2018r. o godz. 

12.00 w sali  gimnastycznej Szkoły Podstawowej         w Wydrznie. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają dyplomy, zwycięzcy nagrody rzeczowe, a nauczyciele 

podziękowania. 

 

https://muzeumpilsudski.pl/

