
REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

LITERACKO – PLASTYCZNEGO „WSZYSCY ŚWIĘCI EUROPY – WPŁYW 

WYBITNYCH POSTACI NA CYWILIZACJĘ EUROPEJSKĄ I KULTURĘ 

POLSKĄ” 

 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku 

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku 

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku 

 

Patronat: 

Minister Edukacji i Nauki 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Lubelski Kurator Oświaty 

Burmistrz Miasta Świdnik 

Patronat medialny: 

Radio Lublin 

Gość Niedzielny 

Głos Świdnika 

 

Cele konkursu: 

1. Inspirowanie młodych czytelników do zgłębiania wiedzy o Świętych Europy, 

wybitnych postaciach i ich wpływie na cywilizację europejską i kulturę polską. 

2. Ugruntowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym  i świadomej jego ochronie. 

3. Wychowanie do wrażliwości na piękno, prawdę i dobro. 

4. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego. 

5. Wzmocnienie działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji 

klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, historii i poznawania kultury polskiej. 

6. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

7. Zachęcanie do pracy twórczej. 



8. Rozwijanie wyobraźni twórczej. 

9. Inspirowanie zainteresowań literackich. 

10. Kształcenie umiejętności przekazywania treści literackich. 

11. Budzenie zainteresowań czytelniczych. 

12. Promowanie biblioteki, szkoły, książek i czytelnictwa. 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs odbywa się na terenie Polski. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych  

z Polski. 

3. Opiekunami Uczestników są nauczyciele  języka polskiego, historii  

i plastyki. 

 

Przedmiot konkursu i kategorie konkursowe: 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczestników  pracy literackiej  lub 

plastycznej związanej ze Świętymi Europy. 

2.  Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:  

kategoria I – uczniowie szkół podstawowych, klasy I – III (konkurs plastyczny), 

kategoria II - uczniowie szkół podstawowych, klasy IV – VIII (konkurs literacki). 

3. Kategoria I (indywidualna): 

- zilustrowanie wybranego Świętego Europy; 

- technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka); 

- format pracy: A4. 

4. Kategoria II (indywidualna): 

- klasy IV – VI: konkurs polega na napisaniu opowiadania, listu lub wiersza 

związanego z wybraną postacią spośród Świętych Europy, uwzględniając ich wpływ 

na cywilizację europejską i kulturę polską; 

- klasy VII – VIII: konkurs polega na napisaniu rozprawki, opowiadania, listu lub 

wiersza związanego z wybraną postacią spośród Świętych Europy, uwzględniając ich 

wpływ na cywilizację europejską i kulturę polską; 



- rozprawka  powinna bazować na faktach historycznych, ma być oryginalna, 

świadcząca o analitycznym i syntetycznym podejściu  autora do kultury polskiej i 

cywilizacji europejskiej, napisana poprawnie stylistycznie, językowo, ortograficznie, 

interpunkcyjnie; 

 

- tekst opowiadania, listu lub wiersza powinien być ciekawy, w oryginalny sposób 

łączyć fakty historyczne z fikcją literacką; praca ma być pomysłowa, świadcząca o 

bogatej wyobraźni autora, napisana poprawnie stylistycznie, językowo, ortograficznie, 

interpunkcyjnie; 

- praca literacka ma być napisana na komputerze (czcionką 12; interlinia 1,5; objętość 

pracy maksymalnie do trzech stron formatu A4) i przesłana na wskazany adres e-mail.  

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst. 

 

Dostarczanie prac, terminy: 

1. Termin ogłoszenia konkursu: 1 listopada 2022 r. 

2. Prace konkursowe plastyczne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

(decyduje data wpływu do kancelarii szkoły) do 30 listopada 2022 r. do 

godziny 15.00 na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku 

(kancelaria szkoły) 

ul. Jarzębinowa 6 

21-040 Świdnik 

z dopiskiem: Konkurs „WSZYSCY ŚWIĘCI EUROPY – WPŁYW WYBITNYCH 

POSTACI NA CYWILIZACJĘ EUROPEJSKĄ I KULTURĘ POLSKĄ” 

 

Prace konkursowe literackie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

(decyduje data wpływu do kancelarii szkoły) do 30 listopada 2022 r. do 

godziny 15.00 w pliku PDF na adres e-mail: wse@sp5.swidnik.pl 

 

3. Nadsyłane prace powinny być opatrzone opisem według wzoru: 

- pseudonim uczestnika; 

mailto:wse@sp5.swidnik.pl


- tytuł pracy; 

- nazwa i adres placówki oświatowej; 

- imię i nazwisko Opiekuna Uczestnika; 

- adres e-mail szkoły; 

 

Do pracy każdego z uczestników muszą zostać dołączone skany: Karty 

zgłoszenia (załącznik nr 1), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na 

przetwarzanie i publikację danych osobowych   (załącznik nr 2), Zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie  i rozpowszechnianie 

nadesłanej pracy (załącznik nr 3), Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora 

pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (załącznik nr 4), Oświadczenie 

ucznia (załącznik nr 5)– według zamieszczonych wzorów. 

 

4. Prace dostarczone po określonym terminie nie biorą udziału w konkursie. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2022r. 

 

Zasady oceniania, nagrody: 

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace oraz przyzna 

I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia. 

2. Komisja konkursowa zastrzega możliwość nie przyznania I, II, III miejsca lub 

wyróżnień 

3. Prace powinny być wykonane po raz pierwszy, samodzielnie (nigdzie wcześniej 

nie zgłaszane), tylko w celach konkursu. 

4. Ocena prac konkursowych opierać się będzie o kryteria: 

- merytoryczne – zgodność pracy z tematyką konkursu; 

- inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności. 

5. Dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac są przewidziane dyplomy i 

nagrody, a efekty zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, Miejsko – 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku . 



6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku 

(www.sp5.swidnik.pl). 

7. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres 

placówki.  

8. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie 

prawo do ekspozycji i umieszczenia na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, Miejsko – 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku . 

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielane będą drogą elektroniczną 

pod adresem: wse@sp5.swidnik.pl 

 

Fundatorzy i sponsorzy nagród: 

Burmistrz Miasta Świdnik 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku 

Przedsiębiorstwo Komunalna PEGIMEK w Świdniku 

REMONDIS ŚWIDNIK – sp. z o.o. 
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