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REGULAMIN KONKURSU

„MAMY 

§1. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Literacko
 pt. „Mamy Niepodległą!” 
jest Szkoła Podstawowa nr 38
85-858 Bydgoszcz, tel.

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawują:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz;
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gr

§2. CELE KONKURSU 

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o wydarzeniach związanych 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 

2. Wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej.
3. Upowszechnienie i pogłębienie wśród uczniów wiedzy 

 i świadomość towarzyszących im emocji.
4. Rozwijanie pasji literackiej, pomysłowości, kreatywności i talentu twórczego dzieci 

i młodzieży oraz poszukiwanie prawdy historycznej.
5. Doskonalenie umiejętności pisania pamiętnika oraz opisy

wewnętrznych.  
6. Bogacenie słownictwa.

§3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie
klas III gimnazjalnych województwa kujawsko

§4. PRZEBIEG KONKURSU

1. Etap szkolny: szkoła organiz
prac przesyła mailem maksymalnie trzy najlepsze na 
mamy.niepodlegla.konkurs@o2.pl
kartka z pamiętnika) do poniedziałku 15 października 2018 r.

2. Żeby wysłana praca wzięła udział w konkursie, należy bezwzględnie 
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EGULAMIN KONKURSU 
AMY NIEPODLEGŁĄ!” 

 

Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Historycznego
pt. „Mamy Niepodległą!” – kartka z pamiętnika z opisem przeżyć wewnętrznych
jest Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego, ul. Węgierska 11, 

.52-363-89-18. 
patronat nad konkursem sprawują: 

Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz; 
Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik. 

 

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o wydarzeniach związanych 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości.  

Wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej.
Upowszechnienie i pogłębienie wśród uczniów wiedzy na temat historii Polaków
i świadomość towarzyszących im emocji. 
Rozwijanie pasji literackiej, pomysłowości, kreatywności i talentu twórczego dzieci 

młodzieży oraz poszukiwanie prawdy historycznej. 
Doskonalenie umiejętności pisania pamiętnika oraz opisy

Bogacenie słownictwa. 

CZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. 

RZEBIEG KONKURSU 

szkoła organizuje i przeprowadza etap szkolny. Po dokonaniu oceny 
prac przesyła mailem maksymalnie trzy najlepsze na adres 
mamy.niepodlegla.konkurs@o2.pl  ( temat wiadomości: „Mamy Niepodległą!”

do poniedziałku 15 października 2018 r. 
Żeby wysłana praca wzięła udział w konkursie, należy bezwzględnie 

  

Historycznego 
kartka z pamiętnika z opisem przeżyć wewnętrznych 
im. Zdobywców Wału Pomorskiego, ul. Węgierska 11, 

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o wydarzeniach związanych 

Wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej. 
na temat historii Polaków 

Rozwijanie pasji literackiej, pomysłowości, kreatywności i talentu twórczego dzieci 

Doskonalenie umiejętności pisania pamiętnika oraz opisywania przeżyć 

szkół podstawowych oraz 

Po dokonaniu oceny 
adres Organizatora: 

„Mamy Niepodległą!” – 

Żeby wysłana praca wzięła udział w konkursie, należy bezwzględnie  
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do 15 października 2018r
wypełniony i podpisany 

3. Finał odbędzie się w listopadzie 2018 r.

§5. PRACE KONKURSOWE

1. Praca konkursowa pt. „Mamy Niepodległą!” 
wewnętrznych polega na napisaniu kartki z pamiętnika, którego narratorem jest 
uczestnik prawdziwych
dokumentalny, archiwalne fotografie

2. Praca musi być napisana na ko
3. Na nadesłanej pracy prosimy umieścić metryczkę z następującymi danymi

 imię i nazwisko autora, wiek, klasę;
 nazwę i adres szkoły, numer telefonu
 imię i nazwisko, e- mail

§6. KRYTERIA OCENY PRAC

1. Temat 

 Zgodność pracy z tematem.

 Poprawność merytoryczna (dotycząca faktów związanych z 
przez Polskę niepodległości).

 Przedstawienie dat, wydarzeń, faktów oraz przeżyć wewnętrznych w narracji 
pierwszoosobowej (autorem kartki z pamiętnika musi być wykreowany lub 
rzeczywisty  uczestnik wydarzeń z

 Praca musi zawierać opis przeżyć wewnętrznych ( podanie przyczyn, które 
wywołały dane przeżycie; nazwanie uczuć, doznań; opisanie wewnętrznych i 
zewnętrznych przejawów uczuć).

 Przedstawienie przyczynowo
2. Kompozycja 

 Trójdzielność wypowiedzi z zac

 Spójność tekstu.

 Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia).
3. Język i styl 

 Poprawność językowa.

 Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi).
4. Zapis 

 Poprawność ortograficzna.

 Poprawność interpunkcyjna.
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do 15 października 2018r. dostarczyć Organizatorowi (osobiście lub pocztą) 
wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica/opiekuna)
Finał odbędzie się w listopadzie 2018 r. 

RACE KONKURSOWE  

Praca konkursowa pt. „Mamy Niepodległą!” – kartka z pamiętnika z opisem przeżyć 
wewnętrznych polega na napisaniu kartki z pamiętnika, którego narratorem jest 
uczestnik prawdziwych wydarzeń sprzed 100 lat. Inspiracją może

, archiwalne fotografie lub tekst źródłowy. 
Praca musi być napisana na komputerze, tekst powinien mieć od 250 do 550 słów
Na nadesłanej pracy prosimy umieścić metryczkę z następującymi danymi

i nazwisko autora, wiek, klasę; 
nazwę i adres szkoły, numer telefonu, e- mail szkoły, 

mail nauczyciela opiekuna. 

RYTERIA OCENY PRAC 

Zgodność pracy z tematem. 

Poprawność merytoryczna (dotycząca faktów związanych z 
przez Polskę niepodległości). 

Przedstawienie dat, wydarzeń, faktów oraz przeżyć wewnętrznych w narracji 
pierwszoosobowej (autorem kartki z pamiętnika musi być wykreowany lub 
rzeczywisty  uczestnik wydarzeń z listopada 1918 roku).  

wierać opis przeżyć wewnętrznych ( podanie przyczyn, które 
wywołały dane przeżycie; nazwanie uczuć, doznań; opisanie wewnętrznych i 
zewnętrznych przejawów uczuć). 

Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń. 

Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji.

Spójność tekstu. 

Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia). 

Poprawność językowa. 

Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi).

Poprawność ortograficzna. 

Poprawność interpunkcyjna. 

  

. dostarczyć Organizatorowi (osobiście lub pocztą) 
rodzica/opiekuna). 

kartka z pamiętnika z opisem przeżyć 
wewnętrznych polega na napisaniu kartki z pamiętnika, którego narratorem jest 

zed 100 lat. Inspiracją może być film 

od 250 do 550 słów . 
Na nadesłanej pracy prosimy umieścić metryczkę z następującymi danymi: 

Poprawność merytoryczna (dotycząca faktów związanych z odzyskaniem 

Przedstawienie dat, wydarzeń, faktów oraz przeżyć wewnętrznych w narracji 
pierwszoosobowej (autorem kartki z pamiętnika musi być wykreowany lub 

wierać opis przeżyć wewnętrznych ( podanie przyczyn, które 
wywołały dane przeżycie; nazwanie uczuć, doznań; opisanie wewnętrznych i 

howaniem właściwych proporcji. 

Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi). 
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§7. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Prace konkursowe oceni komisja, powołana przez organizatora niniejszego konkursu.
2. Nie będą oceniane prace nadesłane po terminie oraz te bez  

(oświadczenie rodzica/opiekuna)
3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę

prezentowana i nagradzana w żadnych innych konkursach. 
4. Zgłoszenie na konkurs wymaga nadesłania podpisanego 

Szkoła Podstawowa nr 38
5. Organizatorzy nie zwracają 

i nagrodzonych prac zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez 
honorarium za prawa autorskie na stronie internetowej szkoły, w mediach oraz na 
płycie, tylko w celu promocji uzdolnionych u

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 
nadesłanych prac. 

§8. PODSUMOWANIE KONKURSU

1. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły: 
www.38.bydgoszcz.pl 

2. Uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w listopadzie 
2018 r. w Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy.

3. Autorzy i opiekunowie nagrodzonych, a także wyróżnionych prac zostaną 
powiadomieni przez Organizatora. 

4. Organizator konkursu zastrzega so
i miejsca wręczenia nagród.

 
 
Załącznik nr 1  
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział
Historycznym „Mamy Niepodległą!”  i  przetwarzanie danych osobowych oraz 
zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów.
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NFORMACJE KOŃCOWE 

Prace konkursowe oceni komisja, powołana przez organizatora niniejszego konkursu.
Nie będą oceniane prace nadesłane po terminie oraz te bez  
(oświadczenie rodzica/opiekuna). 
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, która nie była wcześniej 
prezentowana i nagradzana w żadnych innych konkursach.  
Zgłoszenie na konkurs wymaga nadesłania podpisanego Załącznika nr 1
Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Węgierska 11, 85-858 Bydgoszcz.  
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Natomiast w stosunku do wyróżnionych 
i nagrodzonych prac zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez 

prawa autorskie na stronie internetowej szkoły, w mediach oraz na 
płycie, tylko w celu promocji uzdolnionych uczniów. 
Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 

ODSUMOWANIE KONKURSU 

Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły: 
  

podsumowanie, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w listopadzie 
2018 r. w Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy. 
Autorzy i opiekunowie nagrodzonych, a także wyróżnionych prac zostaną 
powiadomieni przez Organizatora.  
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody oraz zmiany daty 
i miejsca wręczenia nagród. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Wojewódzkim Konkursie Literacko
Historycznym „Mamy Niepodległą!”  i  przetwarzanie danych osobowych oraz 
zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów. 

  

Prace konkursowe oceni komisja, powołana przez organizatora niniejszego konkursu. 
Nie będą oceniane prace nadesłane po terminie oraz te bez  Załącznika nr 1 

, która nie była wcześniej 

Załącznika nr 1 na adres: 

nadesłanych prac. Natomiast w stosunku do wyróżnionych 
i nagrodzonych prac zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez 

prawa autorskie na stronie internetowej szkoły, w mediach oraz na 

Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 

Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły: 

podsumowanie, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w listopadzie 

Autorzy i opiekunowie nagrodzonych, a także wyróżnionych prac zostaną 

bie prawo nieprzyznania nagrody oraz zmiany daty 

Wojewódzkim Konkursie Literacko-
Historycznym „Mamy Niepodległą!”  i  przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie 


