
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

1. II Miejski Konkurs Plastyczny                              
pt.: „Historia najnowsza  w oczach dziecka” 

 
2. II Miejski Konkurs Historyczny                             

pt.: „Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL” 

 

 

 

 

 

Pod Patronatem  

 

Prezydenta Miasta Katowice 

 



1. II Miejski Konkurs Plastyczny                                 
pt.: „Historia najnowsza w oczach dziecka” 

 
I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników                
z Wujka w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Zwani dalej 
Organizatorami. 

II. Patronat Konkursu 

Konkurs jest organizowany pod Patronatem Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta 
Katowice. 

III. Cele Konkursu      
 
1. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią ojczyzny                  

i swojego miasta. 
2. Budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. 
3. Zachęcenie do samodzielnego badania źródeł historycznych. 
4. Kształtowanie postaw patriotycznych w nawiązaniu do niepodległościowej tradycji 

naszego narodu. 
5. Upamiętnienie 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz kolejnej 

rocznicy pacyfikacji Kopalni „Wujek”. 
 

IV. Uczestnik Konkursu 

Uczestnikiem konkursu może być szkoła podstawowa z terenu miasta Katowice, która 
nadesłała we wskazanym terminie zgłoszenie udziału w II Miejskim Konkursie 
Plastycznym (Załącznik nr 1), zwana dalej „Uczestnikiem”. 

V.  Adresat Konkursu 

Adresatami konkursu są uczniowie  szkół podstawowych, zwani dalej „Uczniami”, które 
zgłosiły swój udział w konkursie.  Rodzice Uczniów są zobowiązani do wypełnienia 
Oświadczenia (Załącznik nr 3). Oświadczenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
udział w konkursie. 

VI. Tematyka 
 

1. Uczniowie mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej, która będzie poświęcona 
wydarzeniom lat 1981-1983. Praca powinna przedstawiać sytuację stanu wojennego     
w Polsce, wydarzeń z nim związanych, codziennego życia ludności itp.  

2. Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac. Każdy uczeń może wykonać jedną 
pracę. 



3. Pracę plastyczną należy przygotować w formacie 288 x 210 mm na kartce A4 (taki 
rozmiar umożliwia pomniejszenie rysunku do formatu kartki pocztowej o wymiarach   
155 x 113 mm).  

4. Technika wykonania prac jest  dowolna. 
5. Kryteria oceny prac: prezentacja i zgodność z tematem, estetyka wykonania, dobór 

techniki plastycznej. 
6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:  

1 kategoria – uczniowie klas IV - V 
2 kategoria – uczniowie klas VI –VII 

7. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie kartki pocztowej.  
 

VII. Czas trwania Konkursu 

1. Prace uczniów należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Szkoły Podstawowej nr 5       
w Katowicach, ul. Gallusa 5 do dnia 6 grudnia 2017 r. 

2. Na odwrocie każdej pracy, w prawym dolnym rogu, należy umieścić metryczkę 
(Załącznik nr 5). 

3. Do prac plastycznych należy dołączyć zbiorcze zgłoszenie szkoły (Załącznik nr 1) oraz 
Oświadczenia Rodzica (Załącznik nr 3). 

4. Prace oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składającą się 
z przedstawicieli organizatorów (ŚCWiS oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu 
Górników z Wujka w Katowicach). 

5. W dniach 11 - 18 grudnia 2017 zostanie zorganizowana i udostępniona zwiedzającym     
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka  w Katowicach wystawa 
konkursowych prac plastycznych. 

6. Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 
podczas uroczystości poświęconej Patronowi Szkoły Podstawowej nr 5 - Dziewięciu 
Górnikom z Wujka poległym podczas pacyfikacji kopalni.  

VIII. Informacje ogólne 
 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych: 
www.sp5.katowice.pl i http://www.ścwis.org.pl/ oraz na profilu ŚCWiS na Facebook 

2. Informacje na temat Konkursów: 
- Ewa Czapla  - 603 806 860 w godz. 15.00. – 19.00 
mail: konkursymiejskie.sp5.katowice@gmail.com 

3. Prace konkursowe nie są zwracane Uczestnikom i pozostają w posiadaniu Organizatora. 
4. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez 

Komisję Konkursową.  
 
 
 
 



2. II Miejski Konkurs Historyczny                                 
pt.: „Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL” 

I.   Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników               
z Wujka w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Zwani dalej 
Organizatorem.  

II. Patronat Konkursu 

Konkurs jest organizowany pod Patronatem Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta 
Katowice. 

III.   Cel Konkursu  

1. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią ojczyzny                  
i swojego miasta. 

2. Budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. 
3. Zachęcenie do samodzielnego badania źródeł historycznych. 
4. Kształtowanie postaw patriotycznych w nawiązaniu do niepodległościowej tradycji 

naszego narodu. 
5. Upamiętnienie 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz kolejnej 

rocznicy pacyfikacji Kopalni „Wujek”. 
 
 

IV.   Uczestnik Konkursu 
 

Uczestnikiem konkursu może być szkoła podstawowa z terenu miasta Katowice, która 
nadesłała we wskazanym terminie zgłoszenie udziału w II Miejskim Konkursie 
Historycznym (Załącznik nr 2), zwana dalej „Uczestnikiem”. 

 

V.   Adresat Konkursu 

Adresatami konkursu są uczniowie  klas IV – VII szkół podstawowych, zwani dalej 
„Uczniami”, które zgłosiły swój udział w konkursie.  Rodzice Uczniów są zobowiązani do 
wypełnienia Oświadczenia (Załącznik nr 4). Oświadczenie jest równoznaczne                   
z wyrażeniem zgody na udział w konkursie. 

 

 

 



VI. Tematyka 

1. Uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z różnego typu zadań 
otwartych i zamkniętych, typu prawda – fałsz, uzupełnianie luk, dokonywanie wyboru, 
dopasowywania, podpisu ilustracji itp. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 60 minut. 

2. W trakcie konkursu uczeń zobowiązany jest do samodzielnej pracy, zachowania 
spokoju i niezakłócania w żaden inny sposób przebiegu konkursu oraz niekorzystania   
z niedozwolonych materiałów i środków łączności. 

3. Uczeń biorący udział w konkursie powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami 
zdobytymi na podstawie podręczników do historii obowiązującymi w szkole 
podstawowej oraz materiałów dostępnych na stronie internetowej: 
 historia-polski.klp.pl  oraz zakładki:   

     - Stan wojenny 1981 i schyłek socjalizmu  
     - Rozwój opozycji w Polsce 1970 – 1981. Powstanie "Solidarności"  
     oraz w broszurce informacyjnej Muzeum – Izby Pamięci  KWK Wujek w zakresie           

wydarzeń rozgrywających się w naszym kraju  w latach 1980 – 1989. 
 

VII.   Czas trwania Konkursu 

1. Zgłoszenia udziału w II Miejskim Konkursie Historycznym pt.: „Moja ojczyzna, moje 
miasto w czasach PRL”  należy dokonać do dnia 6 grudnia 2017r.  

2.  Zgłoszenie wg wzoru (Załącznik nr 2) można przesyłać na adres email:  
konkursymiejskie.sp5.katowice@gmail.com lub  faxem  do sekretariatu Szkoły 
Podstawowej nr 5 - 32 252 11 18. 

3. II Miejski Konkurs Historyczny odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 9:00                       
w  Szkole Podstawowej  nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach,           
ul. Gallusa 5.  

4. Uczniowie zgłaszający się na konkurs są zobowiązani posiadać przy sobie legitymację 
szkolną oraz Oświadczenie Rodzica (Załącznik nr 4), które pozostaje  w dokumentacji 
organizatorów.  

5. Po napisaniu testu uczestnicy konkursu będą mogli obejrzeć  wystawę  prac 
plastycznych oraz uczestniczyć w uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły.  

6. Prace pisemne oceniać będzie w dniu konkursu powołana przez Organizatora Komisja 
Konkursowa składającą się z przedstawicieli organizatorów (ŚCWiS, Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach) oraz nauczycieli 
ze szkół biorących udział w konkursie. 

7. Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r. 
podczas uroczystości  poświęconej Patronowi Szkoły Podstawowej nr 5 -  Dziewięciu 
Górnikom z Wujka poległym podczas pacyfikacji KWK Wujek.  

             VIII.      Informacje ogólne 
 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych: 
www.sp5.katowice.pl i http://www.ścwis.org.pl/ oraz na profilu ŚCWiS na Facebook 



2. Informacje na temat Konkursów: 
- Ewa Czapla  - 603 806 860 w godz. 15.00. – 19.00 
mail: konkursymiejskie.sp5.katowice@gmail.com 
 
3. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane 

przez Komisję Konkursową.  
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym oraz teście historycznym.  
Mamy nadzieję, że dzięki naszym Konkursom uczniowie bliżej poznają historię najnowszą 
naszego miasta i ojczyzny.  Życzymy powodzenia.  
 

 

Patronat  Konkursów: 

Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice 

 

 

Organizatorzy: 

 

Szkoła Podstawowa nr 5                                             Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 

im. Dziewięciu Górników z Wujka  

w Katowicach 

 



Załącznik nr 1 

Katowice, dn. ……………………………….. 
 
 

Zgłoszenie udziału  
 

w II Miejskim Konkursie Plastycznym 
 pt.: „Historia najnowsza w oczach dziecka” 

 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników              

z Wujka w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 
 
Nazwa i nr szkoły:  …………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Adres ………………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………….. 
 
Koordynator konkursu ………………………………………………………………. 
 
Telefon Koordynatora ……………………………………………………………….. 
 
Lista Uczestników:  
lp Nazwisko i imię Uczestnika Klasa 

   

   

   

   

   

 
Jednocześnie informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem i akceptujemy jego 
zasady. 

 
 
 

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły 



 
Załącznik nr 2 

Katowice, dn. ……………………………….. 
 

 
Zgłoszenie udziału  

 

w II Miejskim Konkursie Historycznym  
pt.: „Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL” 

 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników              

z Wujka w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 
 
Nazwa i nr szkoły:  …………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Adres ………………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………….. 
 
Koordynator konkursu ………………………………………………………………. 
 
Telefon Koordynatora ……………………………………………………………….. 
 
Lista Uczestników:  
lp Nazwisko i imię Uczestnika Klasa 

   

   

   

   

   

 
Jednocześnie informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem i akceptujemy jego 
zasady. 

 
 

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły 
 



Załącznik nr 3 
 

 

Oświadczenie Rodzica Ucznia 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  
 
…..................................................................................... ucznia klasy ……....................  
 
Szkoły…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………...……………… 
 

w II Miejskim Konkursie Plastycznym  pt.: „Historia najnowsza  
w oczach dziecka” 

 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników  z Wujka     
w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 
 
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (ze zmianami), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka do celów związanych z jego udziałem w w/w konkursie.  
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora prac 
konkursowych do celów edukacyjnych oraz ich publikacji z zachowaniem praw 
autorskich. 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika konkursu 
oraz zdjęć na stronach  internetowych Organizatorów konkursu. 
 
 
 
 

…………………………………………..  
podpis rodzica  

 
Katowice, dn. ………………… 

 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 4 
 
 

Oświadczenie Rodzica Ucznia 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  
 
…..................................................................................... ucznia klasy …........................  
 
Szkoły…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………….……………..……………………………… 
 

w II Miejskim Konkursie Historycznym pt.: „Moja ojczyzna,  
moje miasto w czasach PRL” 

 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników  z Wujka     
w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 
 
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do 
celów związanych z jego udziałem w w/w konkursie.  

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika konkursu 
oraz zdjęć na stronach  internetowych Organizatorów konkursu. 
 
 
 
 

…………………………………………..  
podpis rodzica  

 
Katowice, dn. ………………… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Załącznik nr 5 
 

Metryczka 
II Miejski Konkurs Plastyczny  pt.: „Historia najnowsza w oczach dziecka” 

Temat pracy: 

 

Imię i nazwisko Ucznia – autora pracy: 

 

 

Klasa i wiek Ucznia: 

Imię i Nazwisko Nauczyciela/ Opiekuna: 

 

Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 


