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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy serdecznie zaprasza do udziału w konkursach 

nawiązujących do tematyki patriotycznej i niepodległościowej pod hasłem: 

 

 

Myśląc Ojczyzna 

 

 

- Konkurs literacki 

- Rodzinny konkurs plastyczny 

- Konkurs fotograficzny 

 

 

Organizatorem konkursów jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy. 

Konkursy kierowane są do uczniów, rodziców i pozostałych mieszkańców gminy Gołcza, 

zgodnie z poniższymi zasadami i w podanych kategoriach wiekowych: 

Cele konkursów: 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych w nawiązaniu do polskich tradycji 

niepodległościowych. 

2. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych 

uczniów, budzenie szacunku do dokonań minionych pokoleń. 

3. Rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych, historycznych i artystycznych. 

4. Rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży. 

5. Propagowanie idei radosnego obchodzenia świąt narodowych. 

 

Zasady konkursów: 

- Konkurs literacki – proza, wiersz, wiersz biały  

Celem konkursu jest napisanie wiersza lub fragmentu prozy (maksymalnie 1 strona wydruku 

komputerowego formatu A4, czcionka 12 p. Times New Roman, interlinia 1,5) inspirowanego 

słowami patrona naszej szkoły, błogosławionego Jana Pawła II – „Myśląc Ojczyzna”. 



Do konkursu należy zgłaszać prace własne, które nigdzie wcześniej nie były publikowane ani 

nagradzane. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących  kategoriach wiekowych: klasy 4-7,  

młodzież gimnazjalna i starsi. 

Jury weźmie pod uwagę: 

Zgodność pracy z tematem, poziom literacki, samodzielność i oryginalność. Prace z błędami 

ortograficznymi nie będą podlegały ocenie. 

- Rodzinny konkurs plastyczny -  dowolna technika plastyczna, (praca płaska) format A3, 

nawiązująca do hasła konkursu „Myśląc Ojczyzna”, wykonanie rodziny: rodzice (dziadkowie) 

z dziećmi, rodzeństwo itd.  

Jury weźmie pod uwagę: 

Zgodność pracy z tematem, pomysłowość, oryginalną technikę wykonania, estetykę, walory 

artystyczne. 

- Konkurs fotograficzny – kategorie:  7-12 lat, 13-18 lat, dorośli. Zdjęcie wywołane w 

formacie A4 nawiązujące do hasła konkursu „Myśląc Ojczyzna”. 

Jury weźmie pod uwagę: 

zgodność pracy z tematem, pomysłowość, walory artystyczne zdjęcia 

*** 

Prace, które nie spełniają warunków regulaminu nie będą oceniane przez jury. 

*** 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Gołczy w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2017 r.  

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę, zawierającą: 

Imię i nazwisko autora, (w przypadku konkursu plastycznego – nazwisko rodziny), wiek, 

nazwę szkoły, telefon kontaktowy.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. 

Prace zostaną wyeksponowane, a ich autorzy nagrodzeni podczas gminnych obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej w 

Gołczy. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki konkursów zostaną 

opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.spgolcza.pl 

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatora 

na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t. z dnia 2016.06.28 z późniejszymi 

zmianami). 

 


