POWIATOWY KONKURS LITERACKO- PLASTYCZNY

Stefan Kardynał Wyszyński- Strażnik Wartości
,,Największa nieznana człowieka: serce."
Honorowy patronat objęli:
Szczepan Niebrzegowski Starosta Radzyński
Jerzy Rębek Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim
Regulamin konkursu
Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu radzyńskiego
CELE KONKURSU
1. Przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2. Poznanie życia, działalności i dziedzictwa duchowego Kardynała Wyszyńskiego.
3. Uwrażliwienie na wartości, które wyznawał i którym był wierny Prymas Tysiąclecia.
4. Zachęcenie do podjęcia wysiłku intelektualnego oraz aktywności mimo trudnej sytuacji
związanej z pandemią.
5. Rozwijanie talentów plastycznych i literackich. Doskonalenie umiejętności posługiwania
się językiem ojczystym i różnymi technikami plastycznymi.
KATEGORIE I KRYTERIA OCENY PRAC
KATEGORIA PLASTYCZNA
ZADANIE I dla uczniów klas I, II, III i IV SP:
Temat: Kardynał Stefan Wyszyński widziany oczami dzieci- portret Prymasa.
- Uczestnicy wykonują prace plastyczne pokazujące sceny z dzieciństwa lub życia
kapłańskiego księdza Prymasa. Pomocą może służyć tekst (załącznik nr1).
- Technika dowolna (kredki, farby, pastele) na papierze formatu A3

- Na odwrocie każdej pracy należy umieścić informację: imię i nazwisko ucznia, klasa,
szkoła, imię i nazwisko nauczyciela.
ZADANIE II dla uczniów klas V, VI, VII, VIII:
Temat: Interpretacja plastyczna myśli Prymasa Tysiąclecia.
- Uczestnicy w formie plastycznej przedstawiają, jak rozumieją myśl Prymasa Stefana
Wyszyńskiego zawartą w przytoczonym cytacie.
Technika dowolna (rysunek, malarstwo, collage) na papierze formatu A3
kl. V cytat: ,, Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość
człowieka.”
kl. VI cytat: ,, "Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej niż udana
rozmowa."
kl. VII i VIII cytat: ,,Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się
poświęcić”.
- Na odwrocie każdej pracy należy umieścić informację: imię i nazwisko ucznia, klasa,
szkoła, imię i nazwisko nauczyciela.
KATEGORIA LITERACKA
ZADANIE I dla uczniów klas V i VI:
Temat: Kartka z pamiętnika
- Uczniowie w oparciu o tekst źródłowy (załącznik nr 1) piszą kartkę z pamiętnika wcielając
się w osobę księdza Prymasa - uczeń staje się narratorem 1 osobowym. Praca może być
napisana na komputerze lub odręcznie.
ZADANIE II dla uczniów klas VII i VIII :
Temat: Rozwinięcie myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Uczestnicy rozwijają myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego w formie rozprawki. Praca
może być napisana na komputerze lub odręcznie.
Cytaty:
Kl. VII ,,Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”.
Kl. VIII „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz.
Musicie mieć w sobie coś z orłów!- serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha
hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej
Ojczyzny”.

ZADANIE III Szkoły ponadpodstawowe
„Największa nieznana człowieka: serce." Rozwiń myśl w formie wiersza lub opowiadania.

Ocenie podlegają: oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna, językowa,
ortograficzna, zgodność z tematem.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przyjmowane są prace wykonane tylko przez jednego autora. Do pracy należy dołączyć
kartę zgłoszenia ( załącznik nr 2) oraz zgodę rodzica/pełnoletniego ucznia (załącznik nr 3)
2. Praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie:
- imię i nazwisko autora, klasa, temat pracy,
- imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, telefon/e-mail, jeśli wyrazi zgodę na udostępnienie
- adres i telefon szkoły
i dostarczona lub przesłana na adres organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego
ul. Jana Pawła II 25
21-300 Radzyń Podlaski
z dopiskiem: ,, Konkurs ''
3. Termin nadsyłania prac do 30 VI 2021r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 7 września 2021r. Uroczyste podsumowanie
i rozdanie nagród laureatom będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Aktualne informacje zostaną zamieszczone na stronie naszej szkoły.
5. Limit prac zgłoszonych ze szkoły w jednej kategorii wynosi maksymalnie 6.
6. Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz cenne nagrody.
7. Prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu, przechodzą na własność organizatora.
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997r. ze zm. oraz akceptacją powyższego regulaminu.
9. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:
p. Bożena Płatek
p. Barbara Ejsmont
p. Anna Zbaracka

Załącznik nr 2
…………………………………
(miejscowość, data)
(pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA
POWIATOWY KONKURS LITERACKO- PLASTYCZNY
Stefan Kardynał Wyszyński- Strażnik Wartości
,,Największa nieznana człowieka: serce."
Prosimy wypełnić pismem drukowanym

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………. kl. …………

Kategoria ……………, zadanie:……………………………

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela:
…………………………………………………….. telefon/e-mail…………………………….
Nazwa i adres szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………….telefon…………………………………

…………………………………….
Czytelny podpis opiekuna

Załącznik nr 3
Zgoda rodzica/ pełnoletniego ucznia
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka…..........................................................................................* w związku z jego
udziałem w Powiatowym Konkursie literacko- plastycznym o Prymasie Tysiąclecia kard.
Stefanie Wyszyńskim organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Radzyniu
Podlaskim- umieszczoną w zgłoszeniu, związaną z organizacją, przeprowadzeniem konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że
zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda rodzica/ pełnoletniego ucznia na udział w konkursie
i nieodpłatne rozpowszechnianie nadesłanej pracy
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………..
w Powiatowym Konkursie literacko- plastycznym o Prymasie Tysiąclecia kard. Stefanie
Wyszyńskim, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Radzyniu Podlaskim.
Oświadczam, że nadesłana praca została przygotowana przez ucznia wymienionego w karcie
zgłoszenia, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie była nagradzana
ani
publikowana
wcześniej
w
innych
konkursach.
Przekazuję nieodpłatnie organizatorowi Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej
pracy oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu i akceptacji jego zasad
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Powiatowego Konkursu literackoplastycznego o Prymasie Tysiąclecia kard. Stefanie Wyszyńskim,
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Radzyniu Podlaskim oraz akceptuję jego
warunki.
……………………………
(podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia)
Zgody wypełnia rodzic lub pełnoletni uczeń.

