
REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 w oczach potomnych”
oraz

POLONISTYCZNO - HISTORYCZNEGO W FORMIE LAPBOOKA
„100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w oczach potomnych.

Człowiek, zdarzenie, miejsce”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Głogowie

Cele konkursu:
- popularyzacja działań twórczych i poszerzenia wiedzy z zakresu technik plastycznych
- rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną
- kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa
narodowego
- upamiętnianie wydarzeń historycznych związanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej 1920 r.
- pobudzenie do twórczego myślenia
- popularyzacja techniki lapbooka
- rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów
- upowszechnianie czytelnictwa
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów

Zasady uczestnictwa:

Kategoria I - Konkurs plastyczny
„100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 w oczach potomnych” - projekt plakatu.

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV -V.
2. Plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej, w formacie A3,
orientacja pozioma. Prace niezgodne z wymogami technicznymi będą dyskwalifikowane.
3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
4. Praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora,
klasa, nazwa, adres szkoły, do której uczęszcza autor, imię i nazwisko nauczyciela/
opiekuna, adres mailowy szkoły.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap 1. – eliminacje szkolne – z każdej zgłoszonej szkoły do etapu 2. przesłane lub

dostarczone zostają 2 prace (po jednej pracy z każdego poziomu nauczania).
Etap 2. – finał – prace podlegają ocenie powołanego jury, w skład którego wchodzą

nauczyciele języka polskiego, historii i nauczyciel plastyki.

5. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenia/zgody (załącznik nr 1) na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika konkursu. Wraz z pracami nauczyciel/opiekun wysyła listę
uczestników zgłoszonych do konkursu z danej placówki (załącznik nr 2).



Kategoria II - Konkurs Polonistyczno -Historyczny w formie lapbooka
„100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w oczach potomnych.

Człowiek, zdarzenie, miejsce”

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI -VIII.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap 1. – eliminacje szkolne – z każdej zgłoszonej szkoły do etapu 2. przesłane lub
dostarczone zostają 3 prace (po jednej pracy z każdego poziomu nauczania).

Etap 2. – finał – prace podlegają ocenie powołanego jury, w skład którego wchodzą
nauczyciele języka polskiego, historii i nauczyciel plastyki.
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić jedną autorską pracę w formie lapbooka o
tematyce konkursowej.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie teczki tematycznej w formie lapbooka,
poświęconej 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
 Lapbook to własnoręcznie wykonana książka tematyczna, pełna kieszeni,

schowków z informacjami i ciekawostkami.
5. Dozwolone są różne techniki wykonania lapbooka.
6. Dopuszczalne jest wykorzystanie zeskanowanych ilustracji i tekstów pisanych na
komputerze.
7. Lapbook powinien mieć formę nie większą niż A4.
8. Praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, klasa,
nazwa, adres szkoły, do której uczęszcza autor, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna,
adres mailowy szkoły.
9. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie
organizatorom oświadczenia/zgody (załącznik nr 3) na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu. Wraz z pracami nauczyciel/opiekun wysyła listę uczestników
zgłoszonych do konkursu z danej placówki (załącznik nr 4).

Założenia organizacyjne:

1. Termin:
Prace w dwóch kategoriach należy dostarczyć lub nadesłać na adres szkoły z dopiskiem
nazwy konkursu do 10.11.2020 roku.
2. Prace na etapie 2. oceni jury, uwzględniając następujące kryteria:
- zgodność pracy z tematem
- pomysłowość, technika wrażenia artystyczne oraz przekaz merytoryczny plakatu
- wartość merytoryczną treści lapbooka
- kompozycję
- estetykę wykonania
- wkład pracy (samodzielność, kreatywność i innowacyjność)
- poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.
3. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach (miejsca:I-III) i wyróżnienia.
4. Lista nagrodzonych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowych Organizatora
do dnia 23 listopada 2020 r., a laureaci konkursu otrzymają powiadomienia drogą mailową.
5. W powodu pandemii Covid-19 nie odbędzie się uroczysta gala wręczenie nagród i
wyróżnień. Organizator zobowiązuje się dostarczyć laureatom nagrody i wyróżnienia do
ich placówek.



6. Wszyscy uczestnicy dwóch kategorii etapu 2. otrzymają dyplomy uczestnictwa (drogą
pocztową).
7. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie w holu Szkoły Podstawowej
nr 7 w Głogowie, a informacje o laureatach przekazane do mediów lokalnych (za zgodą
rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu).

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Nieprzestrzeganie zasad uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z dyskwalifikacją
pracy.
3. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Laureatom nie przysługuje odwołanie.
4. Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną przez organizatorów oraz ich
publikację.
5. Przesłanie pracy konkursowej jest wyrazem akceptacji regulaminu.
6. Pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Leonardy Usielskiej tel. 606 141 182
lub Hanny Adamskiej tel. 697 969 754.
7. Nadesłane prace nie będą zwracane.

Przydatne linki:

htp://www.bc.ore.edu.pl/Content/694/T3-4_14%2C+Kope%C4%87.pdf
htp://www.urwiskowo.com.pl/2014/04/lapbookowe-abc-czyli-jak-zrobic-lapbook.htl
htps://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II
htps://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/

Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy konkursu:

nauczyciele języka polskiego i historii

Szkoły Podstawowej nr 7

w Głogowie



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego
„100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920

w oczach potomnych” - projekt plakat

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

….…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

w konkursie plastycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 w
oczach potomnych” - projekt plakatu, który jest organizowany przez Szkołę
Podstawową nr 7 im. Stanisława Staszica w Głogowie. Oświadczam również,
że znam regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do
celów związanych bezpośrednio z konkursem oraz na umieszczenie zdjęcia na
stronie internetowej szkoły i w mediach lokalnych wraz z podaniem imienia,
nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do której dziecko uczęszcza.

.....……………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego
„100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920

w oczach potomnych” - projekt plakatu

.......................................................
(nazwa szkoły)

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

.......................................................
(adres szkoły)

.......................................................
( tel. kontaktowy szkoły)

.......................................................
(e-mail szkoły)

Lista uczestników konkursu
„100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 w oczach potomnych” - projekt plakatu

L.p. Imię i nazwisko uczestnika klasa Imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna

1.

2.

3.

4.

5.



Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu polonistyczno-historycznego
w formie lapbooka „100. rocznica BitwyWarszawskiej 1920 roku

w oczach potomnych. Człowiek, zdarzenie, miejsce”

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

….…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

w konkursie polonistyczno-historycznego w formie lapbooka „100.
rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w oczach potomnych. Człowiek,
zdarzenie, miejsce”, który jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 7
im. Stanisława Staszica w Głogowie. Oświadczam również, że znam
regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów
związanych bezpośrednio z konkursem oraz na umieszczenie zdjęcia na
stronie internetowej szkoły i w mediach lokalnych wraz z podaniem imienia,
nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do której dziecko uczęszcza.

....……………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu polonistyczno-historycznego
w formie lapbooka „100. rocznica BitwyWarszawskiej 1920 roku

w oczach potomnych. Człowiek, zdarzenie, miejsce”

.......................................................
(nazwa szkoły)

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

.......................................................
(adres szkoły)

.......................................................
( tel. kontaktowy szkoły)

.......................................................
(e-mail szkoły)

Lista uczestników konkursu polonistyczno-historycznego
w formie lapbooka „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku

w oczach potomnych. Człowiek, zdarzenie, miejsce”

L.p. Imię i nazwisko uczestnika klasa Imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna

1.

2.

3.

4.

5.


