
 

VI EDYCJA 

KONKURSU DLA UCZNIÓW  

KLAS IV – VIII  

SZKÓŁ WARSZAWSKICH 

„ 63 DNI CHWAŁY  POWSTANIA  
WARSZAWSKIEGO” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7 
W WARSZAWIE 

Tematyka konkursu poświęcona jest heroicznej walce powstańców  
i mieszkańców Warszawy podczas 63 dni Powstania Warszawskiego. 

Celem konkursu jest: 

• kształtowanie postaw patriotycznych w młodym pokoleniu, 
• rozwijanie artystycznych zainteresowań związanych z historią Polski           

i Warszawy, 
• promowanie Warszawy. 



Regulamin konkursu: 

Zgłoszenie oraz zgodę rodziców / opiekunów na udział w konkursie uczniów wyłonionych na 
etapie I szkolnym należy przesłać wraz z pracami uczniów 
do 25.10.2021 r. faksem 22 836 39 78 wew. 200 do Szkoły Podstawowej nr 321 
w Warszawie  lub na adres katar.glogowska@gmail.com 

Konkurs w tegorocznej V edycji odbędzie się podczas dwóch etapów, każdy  
w czterech kategoriach: 
• historycznej, 
• literackiej, 
• plastycznej. 
Każda z nich organizowana będzie  w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych: 
• klas 4-6 
• klas 7-8 
I etap: szkolny 
Na tym etapie każda szkoła autonomicznie wyłoni swoich zwycięzców  w trzech 
konkursowych kategoriach według schematu: 

Wyłonieni w I etapie uczniowie zgłoszeni zostają przez macierzystą szkołę do  
udziału w drugim etapie: warszawskim, który odbędzie się w SP 321 w 
Warszawie. 

Kategoria wiekowa

Kategoria tematyczna: Klasy 4-6 Klasy 7-8

Kategoria historyczna Kategoria historyczna

Kategoria literacka Kategoria literacka

Kategoria plastyczna Kategoria plastyczna



I. KATEGORIA HISTORYCZNA - REGULAMIN: 

Uczestnikiem w kategorii historycznej może być uczeń, który wygrał etap szkolny i 
został zgłoszony do drugiego etapu.   
Formą konkursu I etapu szkolnego będzie samodzielne wykonanie prezentacji 
multimedialnej  pt. „63 dni chwały Powstania Warszawskiego – ludzie, miejsca, fakty i 
daty”.  

Prezentacja ma spełniać poniższe wymagania: 

1. Prezentacja ma liczyć 15 slajdów; 
2. Prezentacja musi zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, klasa, 

szkoła, imię i nazwisko opiekuna[nauczyciela]; 
3. Prezentacja musi zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.  

Umieścić ją należy na ostatnim slajdzie. 
4. Prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point bądź w  innym 

dostępnym uczniowi programie i KONIECZNIE zapisana w formacie pdf  [brak 
animacji]. 

Prezentacje będą oceniane przez wewnątrzszkolną komisję w dwóch grupach wiekowych:  
• I grupa 4-6  
• II grupa 7-8 

Przy ocenie prac ważna jest wartość merytoryczna i walory estetyczne. 

Szkoły startujące w konkursie proszone są o przesłanie do 25.10.2021r. włącznie 
zwycięskich prac [maksymalnie dwie prace z każdej kategorii wiekowej] na adres mailowy: 
katar.glogowska@gmail.com w  formacie pdf. 

II etap konkursu historycznego odbędzie się w SP 321 w Warszawie 29.10.2021r. 
jednocześnie w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja wybierze 3 zwycięskie prace z 
każdej z kategorii wiekowej. Zwycięzcy niezwłocznie zostaną poinformowani za pomocą 
maila do sekretariatu szkoły danego dziecka. 

Nauczyciel danej placówki zgłasza ucznia na karcie zgłoszeniowej i podaje następujące 
informacje: 
• imię i nazwisko  
• adres placówki, telefon, klasa, 
• kategoria wiekowa. 

mailto:katar.glogowska@gmail.com


II. KATEGORIA LITERACKA - REGULAMIN: 

  
Uczestnikiem w kategorii literackiej może być uczeń szkoły, który wygrał etap 

szkolny i został zgłoszony do drugiego etapu: warszawskiego  pod opieką nauczyciela.   

 Uczniowie do etapu szkolnego w kategorii wiekowej kl. 4-6 muszą dostarczyć  napisane 
opowiadanie ( 140 -150 słów), które będzie dotyczyło życia i działań  podczas Powstania 
Warszawskiego. 
 Autor konkursowej pracy musi nadać opowiadaniu tytuł i zacząć swoje opowiadanie od słów:   
 „To był kolejny nalot, wszyscy się baliśmy, ale nikt  się do tego nie przyznawał …" 

Szkolna komisja może przesłać trzy najlepsze prace do etapu warszawskiego. Prace muszą 
być samodzielne, nie mogą być plagiatami, napisane komputerowo (Times New Roman 
czcionką 12), zawierać  informację: imię i nazwisko autora, nazwę i numer szkoły. 

Uczestnikom tej kategorii  wiekowej polecamy lekturę: 
*Zaklęcie na W autorstwa Michała Rusinka 
*Fajna Ferajna autorstwa Moniki Kowaleczko-Szumowskiej - książka i film. 

Uczniowie do etapu szkolnego w kategorii wiekowej kl. 7 - 8 muszą dostarczyć   
kartkę z pamiętnika ( 190 - 200 słów). Praca  musi dotyczyć życia i działań  podczas 
Powstania Warszawskiego oraz wyraźnie ujawnić w treści autora pamiętnika ( np. harcerz,  
powstaniec, ojciec, matka itp). 

Autor konkursowej pracy musi  zacząć swoją kartkę z pamiętnika od słów:   
 „To był kolejny nalot, wszyscy się baliśmy, ale nikt się do tego nie przyznawał …" 

Szkolna komisja może przesłać trzy najlepsze prace do etapu warszawskiego. Prace muszą 
być: samodzielne, nie mogą być plagiatami, napisane komputerowo (Times New Roman 
czcionką 12), zawierać informację: imię i nazwisko autora, nazwę i numer szkoły. 

Uczestnikom tej kategorii  wiekowej polecamy lekturę: 
*Pamiętnik z Powstania Warszawskiego  autorstwa Mirona Białoszewskiego 

Szkoły startujące w konkursie proszone są o przesłanie do 25.10.2021r. (włącznie ) 
zwycięskich prac na adres mailowy: 
katar.glogowska@gmail.com w  formacie pdf. 

 Nauczyciel danej placówki zgłasza ucznia na karcie zgłoszeniowej i podaje następujące 
informacje: 
imię i nazwisko opiekuna prowadzącego, 
adres placówki, klasę, 
kategoria 
II etap konkursu w kategorii literackiej odbędzie się w SP 321 29.10.2021r. 

mailto:katar.glogowska@gmail.com


Komisja wybierze 3 zwycięskie prace z każdej z kategorii wiekowej.  
Zwycięzcy niezwłocznie zostaną poinformowani za pomocą maila do sekretariatu szkoły 
danego dziecka. 

III. KATEGORIA PLASTYCZNA - REGULAMIN: 

 Uczestnikiem w kategorii plastycznej może być uczeń, który wygrał etap szkolny i 
został zgłoszony do drugiego etapu. 

Podczas etapu wewnątrzszkolnego uczestnicy w odpowiednich kategoriach wiekowych 
wykonują pracę plastyczną na określony temat związany z Powstaniem Warszawskim. 

Temat pracy w obu kategoriach: „Szczęście sprzyja odważnym – wspominając bohaterów 
Powstania Warszawskiego”. 

Praca musi być wykonana na białym arkuszu bloku technicznego A3 ołówkiem, węglem, 
czarnym cienkopisem.  

Uczniowie startują w dwóch kategoriach wiekowych. 

Kategoria: klasy 4 - 6 
Kategoria: klasy 7 – 8 

Nauczyciel danej placówki zgłasza uczennicę/ucznia na karcie zgłoszeniowej  
i podaje następujące informacje: 
• imię i nazwisko uczestnika 
• adres placówki, telefon, klasę, 
• kategoria wiekowa.   

Do zgłoszenia macierzysta szkoła załącza fotografię pracy wykonanej przez uczennicę/
ucznia. Fotografia musi w sposób możliwie najdokładniejszy przedstawiać wykonaną pracę i 
przesłana w pliku o formacie jpg lub pdf. W nazwie pliku koniecznie trzeba podać imię i 
nazwisko autora pracy i szkołę np.: „Jan Dobosz SP765.pdf” 
[Szkoła może przesłać maksymalnie dwie zwycięskie prace z każdej kategorii]. 

W karcie zgłoszenia musi się pojawić :  
-imię i nazwisko 
-nazwa szkoły adres placówki, telefon, klasa, 
-klasa.  

Z tym materiałem zapozna się komisja konkursowa SP 321 w Warszawie. 



II etap konkursu w kategorii plastycznej odbędzie się w SP 321 29.10.2021r. 
Komisja wybierze 3 zwycięskie prace z każdej z kategorii wiekowej.  
Zwycięzcy niezwłocznie zostaną poinformowani za pomocą maila do sekretariatu szkoły 
danego dziecka. 

FINAŁ 

Komisja w każdej konkursowej kategorii przyzna nagrody za I, II i III miejsce, jeśli uzna za 
wskazane, to  także  i wyróżnienia. 
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 
Decyzja komisji w poszczególnych kategoriach jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
Organizator powiadomi  osoby nagrodzone i ich opiekunów, aby mogły wziąć udział w 
uroczystej gali poprzez wiadomość mailową na adres szkoły uczestnika konkursu. 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU: 

Wicedyrektor Szkoły : 
Małgorzata Winczewska 

Nauczyciel koordynator: 
Katarzyna Głogowska 
katar.glogowska@gmail.com 

Komisje: 
Historyczna 
Katarzyna Głogowska 
Ewa Łochowska 
Robert Szarf 

Literacka 
Iwona Jelonek 
Beata Jankowska 
Anna Jabłonowska 

Plastyczna 
Ismena Mazerant 
Katarzyna Gajewska – Bereza 
Małgorzata Winczewska 

Kontakt 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 

Szkoła Podstawowa nr 321 
ul. Szadkowskiego 3, 

01-493 Warszawa-Bemowo 
Tel: 22 836 39 78 

fax: 22 836 39 78 wew.200 
email:sekretariat@zsp7.warszawa.pl 

                                                                                                       

mailto:sekretariat@zsp7.warszawa.pl


KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU 

„63 dni chwały Powstania Warszawskiego” 

organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 w Warszawie 

  

1. Imię i nazwisko uczestnika, klasa: 

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwa, adres i telefon reprezentowanej placówki: 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………. 

3. Opiekun / nauczyciel z danej placówki: 

………………………………………………………… 

4. Kategoria konkursowa: 
........................................................................................................................................... 

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

      



ZGODA RODZICA   
NA UCZESTNICTWO CÓRKI / SYNA W KONKURSIE 

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę  
na udział mojego syna / córki …………………………………………………………..  
w konkursie  „63 dni chwały Powstania Warszawskiego”, organizowanym przez Zespół 
Szkolno - Przedszkolny nr 7  w Warszawie, zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

  
2. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika 

samodzielnie i nie była przedstawiana wcześniej w żadnym innym konkursie. Moja córka / 
syn jest jedynym autorem tej pracy. Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia 
Organizatorowi pracy konkursowej staje się ona jego własnością i może być 
rozpowszechniana przez Organizatora bez wynagrodzenia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu Zespół Szkolno- 
Przedszkolny nr 7 w Warszawie danych osobowych uczestnika, zgodnie z zasadami 
określonymi  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej „RODO”) wyłącznie w celach 
związanych z przeprowadzeniem i ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i 
wręczeniem nagród oraz ewentualnymi prawnie uzasadnionymi celami. 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Laureatów jest Organizator. Laureaci mają 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania 
przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

4.  Dane gromadzone w związku z realizacją Konkursu będą przechowywane do czasu           
 zakończenia Konkursu. 

5.     Podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w 
 Konkursie. 

..........................................                                      ....................................................................... 
Miejscowość, data                                                                  Podpis rodzica /  opiekuna: 


