
OGÓLNOŁÓDZKI KONKURS  dla uczniów szkół podstawowych 

Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

Cele konkursu: 

- uczczenie 1050 rocznicy chrztu Polski, 

- przybliżenie wkładu Kościoła rzymskokatolickiego w formowanie cywilizacji  

  Polski i Europy, 

- rola chrześcijaństwa w budowaniu tożsamości narodowej, 

- zrozumienie miejsca Kościoła w historii narodu polskiego, 

- rozwijanie inwencji twórczej uczniów, promowanie talentów, 

- krzewienie patriotyzmu u dzieci i młodzieży. 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa Nr 184 w Łodzi 

Zespół organizacyjny: 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 184 w Łodzi- Teresa Wrzesińska i Leszek 

Tomala. 

Patronat konkursu: 

Arcybiskup Archidiecezji Łódzkiej Marek Jędraszewski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forma prac konkursowych (do wyboru) 

Szkoła Podstawowa Nr 184 w Łodzi zaprasza do udziału w poszczególnych 

kategoriach konkursowych: 

I Praca plastyczna. 

1. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III. 

Temat: 

 - Ważne wydarzenia w Łodzi związane z okresem 1050 lat istnienia 

chrześcijaństwa w Polsce. 

2. Praca plastyczna dla uczniów klas IV-VI: 

Tematy: 

-1050 lat istnienia chrześcijaństwa w Polsce i w naszym regionie, 

- Wielcy Święci w Polsce, 

- Najważniejsze sakralne budowle w Polsce, 

- Najważniejsze wydarzenia religijno-państwowe na przełomie 1050 lat. 

3. Technika prac dowolna, format A-4 lub A-3 (nie przyjmujemy prac 

przestrzennych). 

4. Komisja oceniać będzie: 

       - walory artystyczne, 

        - zgodność z tematyką, 

       - indywidualne podejście do tematu. 

5. Etap szkolny – IV/2016 

    Etap ogólnołódzki – V/2016 

Prace należy dostarczyć do nauczyciela zajęć komputerowych Mariusza 
Rudzińskiego w nieprzekraczalnym terminie 25 kwietnia! 

Do dnia 4 maja 2016 r. prace zostaną przesłane do organizatora. 

każda szkoła może dostarczyć max.15 prac wybranych w eliminacjach 

szkolnych/na adres 

SP Nr 184 w Łodzi ul. Syrenki 19a, 91-496 Łódź lub dostarczenie do 

sekretariatu  szkoły pod w/w adres. 

 



6. Każda praca powinna zawierać metryczkę napisaną w Times New  

                 Roman 12 z danymi: imię i nazwisko, klasa , szkoła ucznia oraz imię 

                 i nazwisko opiekuna. 

 

           7. Ocenie konkursowej podlegają tylko prace opisane (załącznik nr 1). 

            8. Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów Komisja  

                Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

            9. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas koncertu 

                laureatów poszczególnych konkursów. O terminie i miejscu 

                zamknięcia projektu organizatorzy powiadomią indywidualnie  

                każdego laureata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Konkurs recytatorski. 

1. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas III-VI (podział na 
klasy) do udziału w konkursie recytatorskim o tematyce historyczno-

patriotyczno-religijnej. Każdy uczestnik przygotowuje 2 utwory 

poetyckie polskiego autora. Czas prezentacji nie dłuższy niż 5 minut.  

2. Eliminacje:  

       - szkolne- IV/2016, 

       - finał ogólnołódzki – V/2016. 

3. Szkołę reprezentować będzie jeden uczeń z każdej grupy wiekowej. 

4. Jurorzy oceniać będą: 

                 - dobór utworu do możliwości wykonawcy, 

                 - interpretację, 

                 - dykcję, 

                 - zgodność utworu z tematyką projektu. 

Jurorami będą: ksiądz, nauczyciel języka polskiego, historii i aktor. Decyzje 

Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. Prace należy dostarczyć do nauczyciela zajęć komputerowych 

Mariusza Rudzińskiego w nieprzekraczalnym terminie 25 

kwietnia wraz z wypełnionym załącznikiem! 

6. Do dnia 4 maja 2016 r. prace zostaną przesłane do organizatora 

wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 na adres SP Nr 184  w Łodzi 
ul. Syrenki 19a, 91-496 Łódź lub za pomocą emaila: 

twrzesinska@o2.pl,  

7. Zwycięzcy zaprezentują swoje wykonanie podczas koncertu 

laureatów poszczególnych konkursów. O terminie i miejscu 

zamknięcia projektu organizatorzy powiadomią indywidualnie 

każdego laureata. 
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III Konkurs muzyczny dla uczniów klas III-VI. 

         1. W konkursie biorą udział soliści lub zespoły (3 uczniów). 

2. Do udziału w konkursie szkoła zgłasza 2 piosenki o tematyce   

patriotycznej bądź religijnej dostosowanej do wieku dziecka.  

          Przesłuchania odbędą się w terminie i miejscu wyznaczonym przez  

          organizatorów / każdy uczestnik zostanie indywidualnie o tym   

          poinformowany/. 

          3.Występy oceniać będzie powołana przez organizatorów Komisja  

             Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

Jurorzy oceniać będą: 

- dobór repertuaru, 

- interpretację tekstu, 

- poprawność muzyczną, 

- ogólne wrażenie artystyczne. 

4. Prace należy dostarczyć do nauczyciela zajęć komputerowych 
Mariusza Rudzińskiego w nieprzekraczalnym terminie 25 kwietnia 

wraz z wypełnionym załącznikiem! 

Do dnia 4 maja 2016 r. prace zostaną przesłane do organizatora wraz z 

wypełnionym załącznikiem nr 3 na adres SP Nr 184  w Łodzi ul. Syrenki 

19a, 91-496 Łódź lub za pomocą emaila: twrzesinska@o2.pl, 
leszektomala@vp.pl 

         5. Wypełnienie załącznika nr 3 jest warunkiem udziału w konkursie. 

         6. Zwycięzcy zaprezentują swoje wykonanie podczas koncertu laureatów 

poszczególnych konkursów. O terminie i miejscu zamknięcia projektu 
organizatorzy powiadomią indywidualnie każdego laureata.  
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IV Konkurs multimedialny 

1. Prezentacja multimedialna przeznaczona dla uczniów klas IV-VI. 

2. W tej kategorii organizatorzy przyjmują prace na płytach CD lub 

DVD w Powerpoint bądź Windows – max 20 slajdów łącznie z tłem 
muzycznym i komentarzem. Czas prezentacji max 3 minuty. 

3. Prezentację multimedialną mogą wykonać pojedyncze osoby bądź 
kilka osób, ale max 3 – 4 osoby.  

4. W kwietniu 2016 r. w każdej szkole powinny odbyć się eliminacje 
szkolne, które wyłonią 6 najlepszych prezentacji do etapu ogólno-

łódzkiego.  

Prace należy dostarczyć do nauczyciela zajęć komputerowych 

Mariusza Rudzińskiego w nieprzekraczalnym terminie 25 kwietnia 

wraz z wypełnionym załącznikiem! 

1. Do dnia 4 maja 2016 r. prace zostaną przesłane do organizatora 

wraz z wypełnionym załącznikiem nr 4 do sekretariatu SP nr 184 lub 

przesłanie na adres szkoły. 

2. Tematyka prezentacji: 

- Najstarsze zabytki sakralne regionu łódzkiego, 

- Ważne miejsca historyczno-sakralne regionu łódzkiego, 

- Święci i błogosławieni oraz kandydaci na ołtarze regionu łódzkiego, 

          - Ważne wydarzenia historyczno-religijne związane z regionem    

             łódzkim. 

3. Prezentacje oceniać będzie powołana przez organizatorów Komisja 

                Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

              Jurorzy oceniać będą: 

             - zgodność realizacji z tematem, 

             - perfekcję wykonania i przedstawienia, 

             - zgodność realizacji prezentacji z tematem projektu. 

4. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas koncertu 

laureatów poszczególnych konkursów. O terminie i miejscu 

zamknięcia projektu organizatorzy powiadomią indywidualnie 
każdego laureata.  

 



Osoby odpowiedzialne za konkurs: 

- Teresa Wrzesińska – twrzesinska@o2.pl / tel. 888816454 

- Leszek Tomala – leszektomala@vp.pl / tel. 602255714. 
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Załącznik nr 1 – Kategoria Praca plastyczna 

 

Pieczęć szkoły  

 

 

 

PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI !  

 

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

 

 

a) adres ........................................................................................................................................ 

 

b) telefon ............................................ ; e-mail: .........................................................................  

 

Kategoria: 

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

Imię i nazwisko autora pracy:  

 

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

 

klasa ........................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko opiekuna ucznia:  

 

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

 

telefon ............................................ ; e-mail: ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na eksponowanie pracy  oraz pozostawienie jej w SP nr 184 w Łodzi.  

 

…………………………………..                                      ..…………………………………… 

   podpis ucznia(autora pracy)                                              podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

Łódź, dnia…………………………. 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 - Kategoria Poezja 

 

 

Pieczęć szkoły  

 

 

 

PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI !  

 

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

 

 

a) adres ........................................................................................................................................ 

 

b) telefon ............................................ ; e-mail: .........................................................................  

 

Imię i nazwisko opiekuna ucznia:  

 

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

 

telefon ............................................ ; e-mail: ………………………………………………….. 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 

Klasa 

 

Autor i tytuł wiersza 

1.    

 

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7. 

 

   

8. 

 

   

9. 

 

   

10. 

 

   



11.  

 

  

 

12. 

   

 

 

 

 

UTWORY PREZENTOWANE PODCZAS KONKURSU  

TYTUŁ  

AUTOR  

TEKST  

 

 

 



Załącznik nr 3 – Kategoria Muzyczna 

 

 

Pieczęć szkoły  

 

 

PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI !  

 

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

 

 

a) adres ..................................................................................................................................  

 

b) telefon ............................................ ; e-mail: ....................................................................  

 

Imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców piosenki lub nazwa zespołu:  

 

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

 

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

 

Tytuły piosenk.............................................................................................................................   

 

Imię i nazwisko opiekuna ucznia:  

 

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

 

telefon ............................................; e-mail: .............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 – Kategoria Prezentacja 

 

 

Pieczęć szkoły  

 

 

PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI !  

 

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

 

 

a) adres ..................................................................................................................................  

 

b) telefon ............................................ ; e-mail: ....................................................................  

 

Imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców prezentacji:  

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Tytuł prezentacji:....................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko opiekuna ucznia:  

 

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

 

telefon ............................................; e-mail: .............................................................................. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na eksponowanie pracy  oraz pozostawienie jej w SP nr 184 w Łodzi.  

 

…………………………………..                                      ..…………………………………… 

   podpis ucznia(autora pracy)                                              podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

Łódź, dnia…………………………. 

 

 


