
 
 

 

SZKOLNY KONKURS  

Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA  

,,SYMBOLE NARODOWE’’ 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizator konkursu 

Zespół Placówek Oświatowych w Dysie 

Osoba odpowiedzialna za realizację konkursu: Klaudia Skomorowska  

2. Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie świadomości narodowej i rozwijanie wiadomości 

o kulturze,  historii i geografii Polski . 

2. Promowanie patriotyzmu i wolności poprzez recytację wierszy, śpiewanie 

piosenek i prace plastyczne.  

3. Rozwijanie kreatywności  uczniów i okazja do prezentacji ich prac na 

forum szkoły. 

4. Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy na temat znaczących dla 

naszego kraju postaci i wydarzeń historycznych.  

5. Rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

6. Stymulowanie pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego.  

3. Kategorie konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie: 

I.  Pracy plastycznej związanej z symbolami narodowymi (flaga, godło, 

hymn).Prace mogą zawierać hasła związane z tematyką konkursu. 



 
 

II. Nagranie wiersza lub piosenki/pieśni patriotycznej związanej z tematyką 

Konstytucji 3 maja. 

4. Kryteria oceniania prac plastycznych:  

 Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną  

o Konstytucji 3 Maja. 

 Oryginalność i estetyka. 

 Zastosowanie ciekawych technik plastycznych.  

5. Kryteria oceny wiersza: 

 dobra znajomość tekstu, 

 właściwe tempo mówienia, 

 wyraziste mówienie (dostosowanie sposobu mówienia do 

prezentowanego fragmentu tekstu, odpowiednie akcentowanie, 

modulacja głosu, pauzy, wyrażanie uczuć za pomocą głosu, 

zaciekawienie), 

 jakość nagrania. 

6. Kryteria oceny piosenki: 

 poprawność językowa, 

 jakość wykonania pod względem czystości dźwięków, rytmiki, 

 wrażenie artystyczne, w tym interpretacja, 

 jakość nagrania. 

7. Parametry prac konkursowych:  

 Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 lub A3. 

Technika pracy i użyte materiały – dowolne.  

 Wiersz lub piosenka muszą być zgodne z tematem Konkursu.  

6. Warunki uczestnictwa:  

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Placówek 

Oświatowych w Dysie.  



 
 

 Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.  

 Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę w danej kategorii.  

 Skan/zdjęcie pracy plastycznej, nagranie wiersza czy piosenki, należy 

przesłać na adres e-mail:   

p. Klaudia Skomorowska: skomorowska@zpodys.pl  

Uczniowie klas I-III mogą przesłać prace swoim wychowawcom.  

 W treści e-mail należy napisać imię i nazwisko uczestnika konkursu 

oraz klasę. 

7. Prace będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych:  

 Przedszkole  

 Uczniowie klas I-III  

 Uczniowie klas IV-VIII  

8.Termin nadesłania pracy konkursowej i wyniki konkursu:  

 Prace konkursowe należy przesłać do 26 kwietnia 2021 r.  

 Termin ogłoszenia wyników konkursu nastąpi 29 kwietnia 2021 r 

9. Pozostałe ustalenia  

- Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

- Organizator powołuje Jury Konkursu, które wyłoni laureatów i przyzna 

nagrody rzeczowe oraz dyplomy w każdej kategorii. Nagrody będą do odebrania 

w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie. 

- Lista zwycięzców konkursu oraz prace konkursowe zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.zpodys.pl 
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