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KONKURS 
 

Dla Szkół Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku z okazji 1050-lecia Chrztu Polski 
 

”Tak Polska się zaczęła-refleksja dla teraźniejszości i przyszłości” 

 
Patronat nad konkursem objęli: J.E. ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin 
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz  

Starosta Powiatu Ełckiego Marek Chojnowski 
 

Organizatorami konkursu są:  
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Olecku 

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku 
Muzeum Historyczne w Ełku 

Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej 
Ełckie Centrum Kultury 
Caritas Diecezji Ełckiej 

  

REGULAMIN 
 

I. Cele konkursu: 

 Zwiększenie świadomości uczniów na temat roli i znaczenia Chrztu Polski jako 
jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwowości polskiej oraz jego 
wpływu na kształt współczesnej Polski i Europy; 

 Uczczenie ważnej dla Polaków 1050. rocznicy Chrztu Polski; 

 Budzenie wrażliwości historycznej, religijnej i kulturalnej; 

 Podjęcie refleksji nad wpływem Chrztu Polski na życie współczesnych Polaków. 
 

II. Adresaci:  
Dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół i ośrodków specjalnych oraz członkowie rodzin uczniów 
zainteresowanych tą tematyką. 

 Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w konkursie jest dobrowolny. 
 

III. Tematyka i kategorie: 
1. Dla wszystkich etapów edukacyjnych: 

 opracowanie scenariusza przedstawienia propagującego cele konkursu  
i zaprezentowanie go społeczności  szkolnej. 

2. Dzieci przedszkolne i klasy „O” w szkołach:  

 kategoria plastyczna „Tu wszystko się zaczęło…”; praca techniką dowolną – 
może być z zaangażowaniem rodziny; 

3. I etap edukacyjny - klasy I – III: 

 kategoria plastyczna – „U źródeł Polski”; praca techniką dowolną – może być 
z zaangażowaniem rodziny; 

4. II etap edukacyjny - klasy IV – VI: 

 kategoria plastyczna – wykonanie albumu „Zadziwiające losy Polski  ” – może 
być z zaangażowaniem rodziny;  

5. III etap edukacyjny – gimnazjum - „Aktualność  przesłania Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego do Polaków w kontekście Chrztu Polski ”: 
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 kategoria literacka - opracowanie scenariusza przedstawienia zgodnego z tematem 
oraz uwagami sceniczno-choreograficznymi, maksymalnie do 20 minut; 

 wykonanie   prezentacji multimedialnej zgodnej z tematem. 
6. IV etap edukacyjny - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych -„Kultura polska jako 

efekt przyjęcia chrztu przez Mieszka I  ”: 

 kategoria literacka – dowolna wypowiedź pisemna; 

 kategoria film –  krótka  forma, ok. 5 - 10 minut. 
7. Szkoły i Ośrodki Specjalne wybierają jedną z zaproponowanych kategorii. 

 
IV. Terminy i miejsce złożenia prac konkursowych: 

 Etap szkolny – do 30 marca 2016 r.  

 Etap wojewódzki – do 14 kwietnia 2016 r. 
Protokół etapu szkolnego wraz z   pracami laureatów należy dostarczyć 
niezwłocznie (najpóźniej do 1 kwietnia 2016 roku) na adres Wydział 
Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej Pl. Katedralny 1,  19-300 Ełk 
z dopiskiem Konkurs "Tak Polska się zaczęła - refleksja dla 
teraźniejszości i przyszłości” 

 Koordynator całego przedsięwzięcia Zuzanna Hołubowicz nauczyciel konsultant 
W-MODN w Olsztynie Filia w Olecku tel. 87621 78 13 ,605075295  lub email 
holubowicz@wmodn.olsztyn.pl  

 
V. Kryteria oceny prac konkursowych: 

Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach: 
 

Konkurs plastyczny - koordynuje Jacek Rutkowski nauczyciel konsultant  
W-MODN w Olsztynie Filia w Olecku tel. 876217813 lub email 
rutkowski@wmodn.olsztyn.pl  
 

1. Zgodność z tematyką i wymaganiami konkursu ; 
2. Wartość merytoryczna pracy; 

3. Oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia; 
4. Ogólne wrażenie estetyczne prac. 

 
Konkurs literacki i scenariusz przedstawienia - koordynuje Małgorzata Burba 
nauczyciel konsultant W-MODN w Olsztynie Filia w Olecku tel. 876217813 lub email 
burba@wmodn.olsztyn.pl  

 

1. Zgodność z tematem i założeniami konkursu; 
2. Twórczy charakter i walory literackie tekstu; 
3. Trafność, pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu; 
4. Poprawność rzeczowa, merytoryczna, stylistyczna i językowa; 
5. Walory pracy, estetyka. 

Konkurs na prezentację multimedialną i film - koordynuje Jolanta Agata 
Opaluch nauczyciel doradca MODN w Ełku tel. 504134439 lub email 
agnieszka.opaluch@gmail.com 
 

1. Zgodność z tematem i założeniami konkursu; 
2. Twórczy charakter i zawartość merytoryczna; 
3. Walory multimedialne ; 
4. Estetyka i efekt wizualny. 
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VI. Wyjaśnienia: 

 Prace plastyczne dla dzieci przedszkolnych, klas „O” i klas I – III mogą być 
wykonywane dowolną techniką w formacie A4. 

 Album dla klas IV – VI wykonany dowolną techniką w formacie A4 wg inwencji 
autora, maksymalnie do 20 stron. 

 Scenariusz przedstawienia z uwagami sceniczno – choreograficznymi, 
maksymalnie do 20 minut. Prosimy o podanie daty wystawienia przedstawienia  
w dogodnym dla szkoły terminie, który przypada w Roku Jubileuszu 1050. rocznicy 

Chrztu Polski; 

 Prezentacja multimedialna powinna być zapisana w Power Point, maksymalna 
objętość nie może przekraczać 50MB,do 30 slajdów. Prace należy dostarczyć na 
płycie DVD. 

 Prace literackie dla szkół ponadgimnazjalnych w formacie A4 należy opracować 
techniką komputerową (czcionka 12),maksymalnie 4 strony. 

 Film dla szkól ponadgimnazjalnych można wykonać w  dowolnej formie. Materiał 
konkursowy powinien być zapisany w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows 
Media Player AVI,MP4,MKV,którego czas projekcji nie przekracza 10 minut. Prace 
należy dostarczyć na płycie DVD. 

 Szkoły i Ośrodki Specjalne wybierają jedną z zaproponowanych kategorii. 

 Jeśli praca powstała przy współudziale rodziny, należy podać wykonawców 
wspólnej pracy. 

 W każdej kategorii konkursowej szkoła ,placówka może dostarczyć maksymalnie  2 
prace laureatów etapu szkolnego. 

 Praca może być wykonana indywidualnie lub maksymalnie 3 osobowy zespół. 

 Każda praca winna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko ucznia, 
klasę, nazwę szkoły z adresem oraz nazwisko i imię osoby przygotowującej do 
konkursu. 

  
 

VII. Etap wojewódzki: 
Przewiduje się po 5 laureatów w każdej kategorii. 
 Komisja wskaże laureatów, którzy zaprezentują nagrodzone  przedstawienie w Ełckim 
Centrum Kultury podczas XIII Forum Wychowawczego Szkół "Tak Polska się zaczęła 
- refleksja dla teraźniejszości i przyszłości". 
 

VIII. Informacje uzupełniające: 
1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania i publikowania prac 

konkursowych z zachowaniem autora i nazwy konkursu. 
3. W skład komisji wchodzić będą specjaliści poszczególnych kategorii. 
4. Prace konkursowe będą przyjmowane tylko z protokołem etapu szkolnego wg 

załączonego wzoru. 
 

IX. Uroczyste zakończenie konkursu: 
Laureaci wszystkich kategorii konkursu zostaną poinformowani o terminie i zaproszeni 
na uroczystą galę. 
Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy.  

 


