
 

 

 

 

Regulamin  Międzyszkolnego Konkursu 

„Janusz Korczak – wychowawca, nauczyciel, przyjaciel dzieci” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Janusza Korczaka  w Sosnowcu. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów  klas VI-VIII sosnowieckich szkół podstawowych. 

Celem konkursu jest przybliżenie twórczości Janusza Korczaka, inspirowanie do pracy 

twórczej oraz rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży. 

3.  Warunki uczestnictwa w konkursie: 

3.1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji  multimedialnej w dowolnym 

programie, minimum 10 slajdów. Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub 

pptx wykonana samodzielnie. Prosimy o przesłanie prac na adres 

m.marosz@sp45.edu.pl lub  a.andrejczuk@sp45.edu.pl  

3.2. Pierwszy slajd powinien zawierać następujące dane: 

− tytuł pracy, 

− imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, 

− imię i nazwisko opiekuna, 

− nazwa, adres, kontakt telefoniczny, faks oraz adres mailowy placówki. 

4. Termin nadsyłania prac: 

Prace powinny zostać przesłane  drogą internetową  do 6 grudnia 2022r. 

5. Prace złożone po terminie nie będę oceniane.  

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora swoich danych osobowych (w szczególności wyrażają zgodę na umieszczanie 

imiennych wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora). 

7. O terminie ogłoszenia wyników finału Konkursu,  laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub e-mailowo. Informacje związane z konkursem dostępne są  na stronie 

internetowej www.sp45.edu.pl  

8. Kryteria oceny prac konkursowych: 



 

 

Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Komisja będzie najwyżej oceniała prace: 

− charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu, 

− estetyką, kreatywnością i innowacyjnością wykonania, 

− przejrzystym i  uporządkowanym układem prezentacji, 

− poprawnością wykonania. 

 

9. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

10. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą 

uczestnicy/opiekunowie uczestników. 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ” Janusz Korczak - wychowawca, nauczyciel, 

przyjaciel dzieci”. 

       M.Marosz- Kochan, A.Andrejczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data ……………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego  

dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………............  

                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

oraz wyrażam zgodę na: 

• udział mojego dziecka, w konkursie  pod nazwą „Janusz Korczak – wychowawca, 

nauczyciel, przyjaciel dzieci ”. 

a) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; 

rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w 

Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, 

Twitter) w taki sposób, aby dostęp do pracy przez osoby trzecie był możliwy w 

wybranym przez nie miejscu i czasie; 

Oświadczam, że praca została stworzona samodzielnie, bez udziału osób trzecich. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

mojego dziecka, jako autora pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym Konkursie, we 

wszelkich ogłoszeniach i informacjach o Konkursie i jego wynikach. Oświadczam również, że 

zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.  

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna …………………………  

 

 


