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Regulamin konkursów organizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie            

w ramach Dnia Praw Dziecka 

 

W ramach organizowanej 11 grudnia 2018 roku akademii będzie można wziąć udział w następujących 

konkursach: 

1. Uczniowie klasy I, II i III Szkoły Podstawowej - konkurs plastyczny "Prawa dziecka moimi oczami". 

2. Uczniowie klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej - konkurs wiedzy "Co wiedzieć powinienem o swoich 

prawach?". 

3. Uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III gimnazjum - konkurs kreatywny             

"O prawach dziecka ciekawie i nowocześnie". 

 

Regulaminy poszczególnych konkursów: 
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Regulamin konkursu plastycznego "Prawa dziecka moimi oczami." 

Organizator 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie 

Temat konkursu 

"Prawa dziecka moimi oczami." 

Cele konkursu 

Propagowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej praw dziecka. 

Rozwijanie wyobraźni i posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. 

Rozwijanie talentów plastycznych. 

Warunki uczestnictwa 

Uczestnikiem konkursu może zostać uczeń klasy I, II i III Szkoły Podstawowej 

Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę. 

Prace wykonywane są indywidualnie. 

Praca musi być wykonana samodzielnie. 

Format pracy to wielkość minimalna A-4. 

Technika wykonania pracy jest dowolna. 

Praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane:  tytuł konkursu, imię i nazwisko, klasa, imię     

i nazwisko nauczyciela opiekuna (jeśli praca była wykonana pod opieką nauczyciela). 

Złożenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do wykorzystania pracy                 

w wszelkiego rodzaju publikacjach prowadzonych przez ZSO w Godzianowie. 

Konkurs jest jednoetapowy - ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11 grudnia 2018 roku podczas 

akademii z okazji Dnia Praw Dziecka. 

Prace oceni komisja, której przewodniczącą będzie dyrektor ZSO w Godzianowie. 

Prace należy składać w sekretariacie szkoły najpóźniej do 7 grudnia 2018 roku. 

Komisja konkursowa oceni prace za zgodność z tematem, oryginalność i staranność wykonania. 

W ramach konkursu komisja wyłoni trzy najlepsze prace. 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.zso-godzianow.pl. 

Nagrody 

Dla trzech najciekawszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe. 



3 
 

Regulamin konkursu wiedzy "Co wiedzieć powinienem o swoich prawach?" 

Organizator 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie 

Temat konkursu 

"Co wiedzieć powinienem o swoich prawach?" 

Cele konkursu 

Propagowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej praw dziecka. 

Uświadamianie dzieciom ich praw poprzez zaznajomienie z zagadnieniami zawartymi w Konwencji     

o Prawach Dziecka - "dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać". 

Kształtowanie umiejętności właściwej rywalizacji. 

Warunki uczestnictwa 

Uczestnikiem konkursu może zostać uczeń klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej. 

Konkurs będzie składał się z dwóch części. 

Część pierwsza (eliminacje) odbędzie się 29 października 2018 roku. 

Eliminacje wyłonią trzech lub sześciu* kandydatów z każdej klasy, którzy wezmą udział w drugim 

etapie konkursu. (wybór zależy od liczebności klas) 

Konkurs będzie składał się z 15 pytań zamkniętych (I etap) i 12 pytań zamkniętych (II etap). Można 

będzie otrzymać 1 punkt za każde  pytań.  

W sytuacji remisowej dogrywka będzie polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte lub/i 

otwarte (1 punkt za każde z pytań). 

Materiał do przygotowania się do pierwszego etapu znajduje się na tablicy "Prawa dziecka" 

zawieszonej pomiędzy salą lekcyjną 111 a salą lekcyjną nr 112. 

Materiał do przygotowania się do drugiego etapu będzie zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły, po ogłoszeniu wyników pierwszego etapu. 

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły www.zso-godzianow.pl. 

Nagrody 

Dla trojga uczniów, którzy osiągną najwyższe wyniki, przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe. 
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Regulamin konkursu "O prawach dziecka ciekawie i nowocześnie." 

Organizator 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie 

Temat konkursu 

"O prawach dziecka ciekawie i nowocześnie" 

Cele konkursu 

Propagowanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej praw dziecka. 

Rozwijanie wyobraźni, talentów i kreatywności. 

Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i sekcjonowania informacji. 

Rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi. 

Materiały do przygotowania na konkurs. 

Uczestnik konkursu przedstawia Prawa Dziecka oraz tematykę z nimi związaną za pomocą jednego      

z następujących środków wyrazu artystycznego: 

 wiersz,  

 piosenka,  

 podcast (nagranie audio, może to być wywiad itd.),  

 film (o długości minimum 2 minut i maksimum 5/6 minut) 

 prezentacja multimedialna. 

Każdy z uczestników  może zgłosić tylko jedną pracę. 

Prace wykonywane są indywidualnie. 

Praca musi być wykonana samodzielnie. 

Praca powinna zawierać następujące dane:  tytuł konkursu, imię i nazwisko, klasa, imię i nazwisko 

nauczyciela opiekuna (jeśli praca była wykonana pod opieką nauczyciela) 

Złożenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do wykorzystania pracy                 

w wszelkiego rodzaju publikacjach prowadzonych przez ZSO w Godzianowie. 

Konkurs jest jednoetapowy - ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 listopada 2018 roku podczas 

akademii z Okazji Dnia Praw Dziecka. 

Prace oceni komisją, której przewodniczącą będzie dyrektor ZSO w Godzianowie. 

Prace w formie elektronicznej na płycie CD lub dysku przenośnym (podlega zwrotowi), należy składać 

w sekretariacie szkoły najpóźniej do 7 grudnia 2018 roku.  

Oceniając prace komisja oceni jej zgodność z tematem, kreatywność i samodzielność wykonania. 
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W ramach konkursu komisja wyłoni trzy najlepsze prace. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły www.zso-godzianow.pl 

Nagrody 

Dla trzech najciekawszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


