
WOJEWÓDZKI KONKURS  NA OKOLICZNOŚCIOWĄ GAZETKĘ 

Z OKAZJI 100.  ROCZNICY WYBUCHU I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO  DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

1. CELE KONKURSU 

- upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego i kolejnych  oraz przyłączenia 

Górnego Śląska do Polski w 1922 r. 

- kształtowanie postaw patriotycznych,  

- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,  

- kształcenie umiejętności świadomego korzystania z różnych źródeł informacji,  

- bogacenie słownictwa związanego z działalnością dziennikarską,  

- kształtowanie umiejętności wykorzystania programów komputerowych do redagowania 

gazetki,  

- wymiana doświadczeń, współzawodnictwo.  

 

2. ORGANIZACJA KONKURSU 

 

I grupa wiekowa 

uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

1. Grupa uczniów  (zespół redakcyjny do 3 osób) pod kierunkiem nauczyciela wykonuje 

odręcznie gazetkę na temat powstań śląskich i  przyłączenia Górnego Śląska do Polski 

w 1922 r. 

2. Na pierwszej stronie zespół redakcyjny umieszcza tytuł szkolnej gazetki i nazwę placówki, 

w której powstała praca konkursowa.  

3. Liczba stron w gazetce – do 8, format dowolny. 

4. Każda praca powinna być opisana (Metryczka pracy – Załącznik nr 1).  

5. Przebieg konkursu: każda placówka oświatowa dostarczy do 13  marca 2020 roku numery 

gazetek, które następnie zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora 

konkursu 

6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Szkoły Podstawowej nr 24  

www.halemba.sp24.edu.pl do 23 marca 2020 roku. Zwycięskim drużynomnagrody zostaną 

rozesłane do placówek. 

7. Werdykt jury jest ostateczny i  niepodważalny. 



 

II grupa wiekowa  

uczniowie klas IV-VIII  szkoły podstawowej 

1. Uczniowie wykonują za pomocą programów komputerowych gazetkę na temat powstań 

śląskich (zespoły redakcyjne do 3 osób). 

2. Na pierwszej stronie zespół redakcyjny umieszcza tytuł szkolnej gazetki i nazwę 

placówki, w której powstała praca konkursowa.  

3. Liczba stron w gazetce – do 12, format dowolny. 

4. Każda praca powinna być wydrukowana i opisana (Metryczka pracy – Załącznik nr 1). 

Nie przyjmujemy prac na nośnikach elektronicznych i przysłanych e-mailem. 

5. Przebieg konkursu: każda placówka oświatowa dostarczy do 13  marca 2020 roku 

numery gazetek, które następnie zostaną ocenione przez jury powołane przez 

organizatora konkursu 

6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Szkoły Podstawowej nr 24  

www.halemba.sp24.edu.pl do 23 marca 2020 roku.Zwycięskim drużynom nagrody 

zostaną rozesłane do placówek. 

7. Werdykt jury jest ostateczny i  niepodważalny. 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Joanna Świtała-Mastalerz 

Anna Kilkowska 

Małgorzata Wrana 

Kontakt: 322422967 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Karta Zgłoszenia do udziału w konkursie na okolicznościową gazetkę z okazji 100. rocznicy 

wybuchu I powstania śląskiego  dla uczniów szkół podstawowych. 

 

1. Nazwa szkoły: ................................................................................................................. 

2. Adres szkoły:   ................................................................................................................. 

3. Telefon i adres e-mail: ................................................................................................... 

4. Imię, nazwisko uczestników:  

a)…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………… 

c)…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

5.  Grupa wiekowa/klasa: 

…………………………………………………………………………………… 

6. Imię, nazwisko opiekuna: 

……………………………………………………………………………………  

  

      data, pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  

 

a)………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu na 

okolicznościową gazetkę z okazji 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku i danych 

osobowych mojego syna/córki (imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły) na stronach 

internetowych organizatora w celach związanych z ww. konkursem, zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 

a) …………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


