
  

 

             

 

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

„PATRONI NASZYCH ULIC” 

 

REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 . 

 

II. ADRESAT KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI łódzkich szkół podstawowych. 

  

III. CELE KONKURSU   

1. Popularyzowanie sylwetek wielkich Polaków, zasłużonych dla Łodzi, regionu lub kraju. 

2. Dostrzeganie zmian w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie. 

3. Pogłębianie więzi z krajem ojczystym oraz miejscem zamieszkania. 

4. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania, segregowania i wybierania informacji. 

5. Rozwijanie umiejętności konstruowania i przedstawiania prezentacji multimedialnej. 

6. Stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu. 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

Komisja oceniać będzie walory prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranego patrona łódzkiej 

ulicy, wykonanej w Microsoft Power Point oraz sposób przedstawienia tej prezentacji. 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 W konkursie biorą udział dwu- lub trzyosobowe drużyny. 

 Konkurs jest organizowany w trzech etapach. 

Honorowy patronat 



 Etap I – szkolny. 

 Etap II – ogólnołódzki I stopnia. 

 Etap III – ogólnołódzki II stopnia. 

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Szkoły w składzie Mariusz Rudziński, Radosław Sochala, Małgorzata Jędrzejewska, 

Magdalena Trocińska w oparciu o poniższe kryteria. Komisja ta do następnych etapów kwalifikuje 

jedną dwu- lub trzyosobową drużynę, która przygotowała najlepszą prezentację. 

Komisja oceniać będzie walory prezentacji według następujących kryteriów: 

1. Treść prezentacji – informacje na temat patrona ulicy, jego życia  i zasług dla Łodzi, regionu lub kraju 

     oraz  informacje dotyczące ulicy: jej lokalizacji, najciekawszych obiektów, zmian, które zaszły na tej 

     ulicy oraz ich ocenę. 

2. Zgodność z tematem. 

3. Znajomość  i rozumienie prezentowanego tematu  - wypowiedź  adekwatna w stosunku  

   do zagadnienia. 

4. Wypowiedź poprawna językowo. 

5. Dobór, układ oraz poprawność merytoryczna przygotowanego materiału. 

6. Bogactwo zastosowanych form wyrazu (obrazy, tekst, animacja). 

7. Ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 

8. Poprawność ortograficzna, stylistyczna i gramatyczna tekstu. 

9. Podanie źródeł pochodzenia wykorzystanych materiałów, respektowanie praw autorskich. 

(Bibliografia). 

 

                Eliminacje konkursowe na II etapie przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

                Szkoły Podstawowej nr 12. 

 

Komisja oceniać będzie walory prezentacji według następujących kryteriów: 

1. Treść prezentacji – informacje na temat patrona ulicy, jego życia  i zasług dla Łodzi, regionu lub kraju 

     oraz  informacje dotyczące ulicy: jej lokalizacji, najciekawszych obiektów, zmian, które zaszły na tej 

     ulicy oraz ich ocenę. 

2. Zgodność z tematem. 

3. Dobór, układ oraz poprawność merytoryczna przygotowanego materiału. 

4. Bogactwo zastosowanych form wyrazu (obrazy, tekst, animacja). 

5.Ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 

6.Poprawność ortograficzna, stylistyczna i gramatyczna tekstu. 

7.Podanie źródeł pochodzenia wykorzystanych materiałów, respektowanie praw autorskich.  

 

Do następnego etapu komisja zakwalifikuje 8 najlepszych prezentacji. 

 

 Eliminacje konkursowe na III etapie przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora  

                Szkoły   Podstawowej nr 12. 



  Komisja oceniać będzie sposób przedstawienia prezentacji według następujących  kryteriów: 

1.Znajomość  i rozumienie prezentowanego tematu  - wypowiedź  adekwatna w stosunku  

   do zagadnienia. 

2.Wypowiedź uporządkowana kompozycyjnie (wprowadzenie, rozwinięcie, myśl podsumowująca,  

  zachowanie odpowiednich proporcji). 

3.Odwoływanie się do materiałów wykorzystanych w prezentacji. 

4.Wypowiedź logiczna,  pewna, samodzielna. 

5.Wypowiedź poprawna językowo. 

6.Czas wypowiedzi od 5 do 7 minut. 

 

Uczestnicy III etapu eliminacji konkursowych uzyskają tytuł finalistów. Tytuł laureatów uzyskają trzy 

drużyny, które otrzymają najwyższe oceny. 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

Prace konkursowe utrwalone na nośniku CD  należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 5 marca 

2014. 

Praca powinna mieć nazwę: imię_nazwisko_klasa_sp137_w_lodzi 

Ocena i ogłoszenie wyników do 7 marca 2014r.  

Zamieszczenie najlepszych prac uczniów na stronie szkoły: www.sp137.edu.lodz.pl i 

chmura137.blogspot.com  

Wysłanie prac uczniów do uczestnictwa w II etapie międzyszkolnym – do 17 marca 2014r. 

Eliminacje na II etapie – dnia 19 marca 2014 roku. 

Eliminacje na III etapie – dnia 27 marca 2014 roku, godz. 10.00. 

 

VII. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW DO KONKURSU 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie  (w załączeniu) wraz z utrwaloną na nośniku CD  i podpisaną 

prezentacją należy przesłać pocztą lub pozostawić w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12. 

VIII. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH 

Eliminacje na I etapie przeprowadzane są w szkołach, na II i III etapie na terenie Szkoły Podstawowej  

nr 12. 

IX. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 Wyniki II etapu eliminacji konkursowych ukażą się dnia 21 marca  na stronie internetowej Szkoły 

 Podstawowej  nr 12  www.sp12.edu.pl, a szkoły które zakwalifikowały się do trzeciego etapu 

                zostaną  powiadomione w formie pisemnej. Wyniki III etapu zostaną ogłoszone bezpośrednio  

                 po przeprowadzeniu eliminacji konkursowych. 

http://www.sp137.edu.lodz.pl/
http://www.sp12.edu.pl/


X. NAGRODY 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Finaliści konkursu, ich nauczyciele i szkoły zostaną 

uhonorowani dyplomami. 

XI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Uczniowie przystępujący do eliminacji konkursowych na trzecim etapie proszeni są o przyniesienie 

obuwia na zmianę oraz okazanie ważnej legitymacji szkolnej. 

2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
.............................................     

  (pieczęć Szkoły)        ................................          

                 (data) 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 

IM. MARIANA BATKI 

 UL.JURCZYŃSKIEGO 1/3 

92-306 ŁÓDŹ 

KOMISJA KONKURSU 
„PATRONI NASZYCH ULIC” 

                   

KARTA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

LP. 
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/-ÓW 

AUTORA/-ÓW PRACY 
KLASA NAZWA/TYTUŁ PRACY 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

      

  

  

 
NAZWA SZKOŁY: .......................................................................................................................... 
 
ADRES SZKOŁY: ............................................................................................................................ 
 
TEL./FAX .................................................................................................................... .................. 
 
INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU: ................................................... 
 
............................................................................................................................. ...................... 
 
 
AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY: 

                                                                                  ....................................................................... 
                                                                                 (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA uczestnictwa w konkursie wraz z utrwaloną na nośniku CD i podpisaną  
prezentacją należy wysłać pocztą lub pozostawić w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12. 
 
Imię i nazwisko organizatora konkursu  -  Jolanta Orłowska – Kaźmierczak, tel. 697943939, 
e-mail: orleena@gmail.com 
 

mailto:orleena@gmail.com

