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      Jury Konkursu 
      „Bezpieczna Szkoła-  

Demokratyczny Kraj” 
      Al. Jerozolimskie 151 lok. 2222 
      02- 326 Warszawa 
 
 
 Informacja o wykonaniu zadania konkursowego numer 8. 
 
  
 Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 24.03.2014 r. do 30.04.2014 r.  
wykonała zadanie nr 8 przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – 
Demokratyczny Kraj w sposób następujący: 
 
Zadanie 8 
Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie ,  
publicystyczne lub multimedialne z motywem przewodnim: Polska i Polacy w Unii 
Europejskiej 
 
Wykonanie: 
Liczba uczestników konkursu: 35 
Przesłano do jury:2 
Ocena efektów zadania nr 8: 
 

W szkole zorganizowany został konkurs według poniższego regulaminu, z 
którym zapoznano uczniów wszystkich klas.  

 
 

Polska i Polacy w Unii Europejskiej 
Postanowienia ogólne 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Rogoźnie , biorąca udział  w ogólnopolskim konkursie: ”Bezpieczna 
Szkoła  - Demokratyczny Kraj” 
 
Celem  konkursu 

 rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej  

 kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i 

kulturowego Europy  

 umożliwienie uczniom konfrontacji własnych wiadomości i umiejętności z 

rówieśnikami 



 kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w 

budowaniu zjednoczonej Europy 

 rozwijanie zainteresowań  i wyobraźni twórczej uczestników 

Adresaci 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Powstańców Wielkopolskich  
 
Czas trwania konkursu 
Konkurs trwał od 01.04-25.04.2014r.  
Prace konkursowe należy złożyć do gabinetu pedagoga szkolnego 
Posiedzenie Komisji Konkursowej  28.04.2014r. 
Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród 30.04.2104r. 
 
Zasady konkursu  
Prace konkursowe mogą być przedstawione  w jednej z poniższych form 

 plastyczne 

 literackie 

 publicystyczne 

 multimedialne 

Prace konkursowe winny być podpisane. 
Komisja Konkursowa wybierze najlepszą  pracę w wybranych kategoriach.  
Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 

 zgodność wykonanie pracy z tematem konkursu 

 poprawność merytoryczną 

 czytelność przekazu 

Postanowienia końcowe 
1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania prac 

konkursowych w całości lub we fragmentach na szkolnej stronie internetowej, 

w prasie lokalnej lub w inny sposób. 

2. Powyższy regulamin oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na szkolnej 

stronie internetowej oraz przesłane do Komisji Konkursu „Bezpieczna Szkoła – 

Demokratyczny Kraj ” 

3. Przystąpienie do konkursu i złożenie podpisanych prac jest jednoznaczne  

z wyrażeniem zgody uczestników na publikowanie imienia i nazwiska oraz 

zdjęć.  

Prace konkursowe mogły być przedstawione w jednej z wybranych form, tj. 
plastycznej, wypowiedzi pisemnej lub prezentacji multimedialnej. 

Do konkursu przystąpiło łącznie 35 uczestników. Złożono 35  prac 
konkursowych :  22 prace plastyczne i 13 prezentacji multimedialnych. Komisja 
konkursowa wybrała i nagrodziła 1  pracę plastyczną i 1 prezentację multimedialną,  
które zostały jednocześnie przesłane do Jury Konkursu „Bezpieczna Szkoła - 
Demokratyczny Kraj”  w Warszawie. 
 



 

   
 

   
 
Prace wyróżnione: 
 
Kacper Binek kl. II a 
 

 
 
 
Aleksandra Nowak kl. VI c 

Unia Europejska 
Prezentacja Ola.ppt

 
 
 
 
 
 
 



Opracował zespół nauczycieli: 
mgr Ewa Ginda 
mgr Magdalena Milewska 
mgr Anna Wysocka     
 
 
       Potwierdzam wykonanie zadania: 
       mgr inż. Izabela Konewka 
       wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
       w Rogoźnie 


