
KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. JANUSZA KORCZAKA  

W BRODACH W ZWIĄZKU Z 80 – TĄ ROCZNICĄ ŚMIERCI JANUSZA KORCZAKA - REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach 

2. CELE KONKURSU 

• zapoznanie z życiem i twórczością oraz popularyzacja sylwetki Janusza Korczaka 

• pielęgnowanie tradycji Korczakowskiej; 

• kształtowanie idei Korczakowskich (m in.: samorządności, odpowiedzialności, szacunku) 

wśród uczniów szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska; 

• możliwość prezentacji indywidualnych talentów dzieci i młodzieży – uczniów szkół  

z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska 

• rozbudzanie  potrzeb  kulturalnych uczniów i ich  zaspokajanie  przy zastosowaniu różnych 

form  konkursów międzyszkolnych 

• rozwijanie  zainteresowań  literackich, plastycznych  uczniów. 

3. ZASADY ORGANIZACYJNE 

• Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Kalwaria 

Zebrzydowska. Dopuszcza się udział w Konkursie dzieci z Oddziału Przedszkolnego (tzw. 

„0”) z tych szkół. 

• Uczniowie szkoły dostarczają do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Brodach 

prace odpowiednio plastyczne lub literackie, dotyczące sylwetki Janusza Korczaka (jego 

życia i twórczości) 

• Termin dostarczenia prac - 9 maja 2022 r. 

• Praca literacka lub plastyczna  powinna  zawierać imię i nazwisko uczestnika Konkursu, 

nazwę szkoły oraz klasę, do której uczęszcza. Do pracy należy dołączyć zgodę rodziców 

ucznia na udział w Konkursie (wzór zgody w załączniku). Prace dostarczone bez powyższej 

zgody nie będą dopuszczone do oceny przez Jury. 

• Uczestnicy  Konkursu przygotowują prace w następujących kategoriach: 

1) „Mój Korczak"- wiersz lub opowiadanie inspirowane życiem i działalnością Janusza 

Korczaka  (max. 2 strony maszynopisu; dopuszcza się także prace napisane przez 

Uczestnika odręcznie, o ile zapewniona zostanie możliwość odczytania pracy); 

2) praca plastyczna stanowiąca ilustrację cytatu lub tytułu dzieła Janusza Korczaka 

(technika dowolna; w przypadku prac na kartkach max. format pracy: A3); 

linki do przykładowych cytatów Korczaka (zachęcamy do samodzielnych poszukiwań!): 

https://swiadomaedukacja.pl/najlepsze-cytaty-janusza-korczaka/ 

https://swiadomaedukacja.pl/najlepsze-cytaty-janusza-korczaka/


https://ronja.pl/cytaty-korczak/ 

https://dziecisawazne.pl/10-inspirujacych-cytatow-z-janusza-korczaka/ 

https://lubimyczytac.pl/cytaty/7000/autor/janusz-korczak 

3) „Mój Janusz Korczak” - praca plastyczna – portret Janusza Korczaka (technika dowolna; 

max. format pracy: A3); 

• Konkurs odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych: dzieci i uczniowie klas „0” – 3 

oraz 4- 8. 

• Prace konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. 

• Oceniając prace, Jury bierze pod uwagę zgodność pracy z tematem, technikę i staranność 

oraz samodzielność wykonania pracy, a także ogólne wrażenia artystyczne. 

• Za zajęcie I, II i III miejsca Organizatorzy przyznają dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

ufundowane przez sponsorów – Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Szkolną Radę 

Uczniowską oraz Radę Rodziców Szkoły. 

• Jury powołane przez Organizatora dopuszcza możliwość innego niż powyżej przydziału 

miejsc nagrodzonych, a jego decyzje są ostateczne. 

• Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły w dniu   14 

maja 2022 r. 

• Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie odbędzie się podczas Święta Patrona Szkoły  

w dniu 17 maja 2022 r. 

•  Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  

w Brodach. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w Konkursie, przyznania 

nagród. Dane zwycięzców zostaną umieszczone  na  stronie  internetowej szkoły  

w  zakresie  imienia,  nazwiska  oraz  nazwy szkoły. Szkoła zastrzega sobie prawo 

opublikowania na swojej stronie internetowej zwycięskich prac. 

• Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych uczestników Konkursu oraz 

ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi 

udział w Konkursie. 

• Udział ucznia w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu  

przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszonych uczniów oraz równoznaczny  

z wyrażeniem przez nich zgody na udział ucznia/uczennicy w Konkursie, zgody  

na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy oraz z wyrażeniem zgody  

na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy. 

 

 

 

https://ronja.pl/cytaty-korczak/
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ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) 

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

w Konkursie Plastycznym pt. „Mój Korczak" organizowany przez SP w Brodach. 

 Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą  

z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.  z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

 

 

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

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) 

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

w Konkursie Literackim organizowany przez SP w Brodach. 

Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.  z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

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

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 


