
Szkoła Podstawowa nr 301 w Warszawie 
w ramach podjętej współpracy z tytułu posiadania tego samego patrona   

zaprasza swoich uczniów klas II i III 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej  Nr 22  w Płocku 

i Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce 
do udziału w konkursie literackim na napisanie listu do Janusza Korczaka 

pt. „Panie Januszu, oto jak wygląda mój patriotyzm na co dzień”. 
 

I. Organizator konkursu: 

            Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301   
            im. Janusza Korczaka w Warszawie. 
            tel. 226649246 , e-mail szkoły: sekretariat @zsp2.pl 
              
 

II. Regulamin: 

Cele konkursu: 

1. Głównym motywem pracy jest uczczenie 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
2.  Kształtowanie dumy z tożsamości narodowej. 
3. Popularyzowanie wśród uczniów postaw patriotyzmu. 
4.  Inspirowanie uczniów do działań na rzecz ojczyzny i społeczeństwa. 
5. Budowanie więzi opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa narodowego – współpraca  
     i   współdziałanie między  szkołami. 
6.  Rozwijanie literackich zainteresowań i zdolności młodzieży. 
7.  Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów. 
8. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizy informacji, korzystania z różnych 
     źródeł dotyczących danej tematyki. 
9. Uwrażliwianie na piękno polskiego słowa zamkniętego w tekście literackim, 

 

 Zadanie konkursowe: 

1.Uczestnik konkursu pisze list do Janusza Korczaka na temat „Panie Januszu, oto jak wygląda  
    mój patriotyzm na co dzień”. 

 
  Warunki uczestnictwa: 
 1.Konkurs skierowany jest do uczniów kl. II i III szkół współpracujących  w ramach tego 
     samego  patrona  oraz do uczniów szkoły Organizatora. 
  2.Autor zgłasza jedną pracę.  
  3. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę z danymi (imię i nazwisko autora      
      pracy, klasa, nazwa i adres szkoły). 
  4. Do nadesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie (Załącznik nr 1  do Regulaminu)  
      wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu. 
  5.Praca zgłoszona na Konkurs nie podlega zwrotowi i pozostaje w dokumentacji Organizatora. 

 
 



Kryteria oceniania: 
     - twórczy charakter utworu, 
     - poprawność stylistyczna i językowa, 
     - walory literackie, 
     - zgodność z tematem konkursu, 
     - oryginalność i samodzielność. 

  
   
III. Harmonogram Konkursu: 
1.Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy  dostarczyć osobiście  
   do  sekretariatu szkoły  lub wysłać w terminie  do   18. 12. 2018 r. na adres: 
                          Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 
                                                     ul. Brygadzistów 18 
                                                      01-384 Warszawa   
        - z dopiskiem Praca konkursowa pt. ,,Panie Januszu, oto jak wygląda mój patriotyzm  
           na co dzień”.  
2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11. 01. 2019 roku. Wyniki zostaną 
opublikowane  
   na stronie internetowej szkoły. 
3.Jury konkursu przyzna 1,2 i 3 nagrodę oraz  1 wyróżnienie. Laureaci konkursu otrzymają  
  dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane do szkół. Jury konkursu zastrzega  
  sobie możliwość innego podziału nagród. 
 
 IV.  Postanowienia końcowe: 
 1.Regulamin niniejszego konkursu zostanie przesłany drogą e- mailową do szkół. 
 2.Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin. 
 3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 
 4.Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
 
 
 

 
                                                          Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie  
                                                          
                                                                                     Organizatorzy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik  nr 1 
 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział 
w konkursie 

 
 

 
Oświadczam, iż art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego 
 
 
dziecka 
............................................................................................................................. .. 
                                                                                             (imię i nazwisko) 

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

 
do celów związanych z jego udziałem w Międzyszkolnym Konkursie    

pt. „Panie Januszu, oto jak wygląda mój patriotyzm na co dzień”. 
 

 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zasadami przeprowadzenia Konkursu i je 
akceptuję. 

 

……………………………..……………………                         ....................................................................... 
       miejscowość, data                                               podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 
 
 



 
 
 
 


