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KONKURS INTERDYSCYPLINARNY 

DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY ZWIERZYNIEC 

„Młode pokolenie Niepodległej” 

 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 
 

1. ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza 

w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 78. 

Decyzją Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Jarosława Sellina, projekt (konkurs) uzyskał zgodę na 

korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”. 

Konkurs odbywa się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie. 

 

2. CELE KONKURSU: 

• uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,  

• kształtowanie dumy z tożsamości narodowej, 

• popularyzowanie wśród uczniów postaw patriotyzmu,  

• budowanie więzi opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa narodowego – 

współpraca i współdziałanie między krakowskimi szkołami, 

• inspirowanie uczniów do działań na rzecz ojczyzny i społeczeństwa, 

• promocja utalentowanej młodzieży i ich zaangażowania, 

• promocja Dzielnicy Zwierzyniec, jako dzielnicy aktywnie wspierającej dzieci i młodzież 

uzdolnioną. 
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3. WYMAGANIA KONKURSOWE: 

• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych szkół podstawowych Dzielnicy 

Zwierzyniec. 

• Każda szkoła wyłania reprezentację składającą się z dwóch par uczniów, którzy biorą udział 

w konkurencjach. 

• Rywalizacja będzie obejmować następujące ścieżki tematyczne: 

- polonistyczno – muzyczna (znajomość tekstów o tematyce patriotycznej z podstawy 

programowej); 

- historyczno – religijna (Polska w dobie niepodległości, budowniczowie 

Niepodległej, święci krakowscy); 

- biologiczno – geograficzno – sportowa (znajomość środowiska przyrodniczego 

Polski, krajobrazy, lasy, ukształtowanie terenu, znajomość mapy Polski, obszary 

chronione) 

- czytelnicza (zabawy dydaktyczne na motywach fragmentów utworów literackich); 

- matematyczno – informatyczna (gry liczbowe i logiczne nawiązujące do tematyki 

patriotycznej). 

• Każda para uczniów stanowi zespół, który bierze udział w rywalizacji we wszystkich 

ścieżkach tematycznych. 
 

4. KRYTERIA OCENIANIA: 

• Na każdym stanowisku przypisanym do danej ścieżki tematycznej zespoły uzyskują punkty 

konkursowe. 

• Kolejność miejsc w rywalizacji ustalana jest na podstawie sumy zebranych punktów 

konkursowych danego dwuosobowego zespołu.  

• Konkurs wygrywa para uczniów, która zdobędzie największą liczbę punktów.  

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody. 
 

5. TERMINY: 

• Konkurs odbędzie się w dniu 13 listopada o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 32 w 

Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 78 . 
 

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

• Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym  

do przeprowadzenia Konkursu.  

• Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

• Karta uczestnika i oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego stanowią załącznik do 

niniejszego regulaminu konkursu. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
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KARTA UCZESTNIKA KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY ZWIERZYNIEC  

„Młode pokolenie Niepodległej” 

 

 

Imię:   

Nazwisko:  

Klasa:  

Pełna nazwa szkoły / placówki:  

Adres szkoły / placówki:  

nr telefonu:  

e-mail szkoły / placówki:  

Imię i nazwisko nauczyciela:  

 

 

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

    podpis nauczyciela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 

   

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

w Konkursie Interdyscyplinarnym dla uczniów Szkół Podstawowych Dzielnicy Zwierzyniec 

„Młode pokolenie Niepodległej” oraz potwierdzam znajomość Regulaminu tego Konkursu. 

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka w celu realizacji Konkursu. 

  

....................................................  
              ( miejscowość, data) 

  

 

....................................................... 
  ( podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 


