
 
 

I SZKOLNY KONKURS 

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI” 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizator konkursu 

Zespół Placówek Oświatowych w Dysie 

Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu: Katarzyna Sabat, Jerzy Czubacki 

2. Patronat honorowy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie 

3. Cele konkursu 

 Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

 Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy  

o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, którzy walczyli  

o niepodległość Polski po II wojnie światowej. 

 Upowszechnianie wartości, ideałów i postaw żołnierzy podziemia 

antykomunistycznego. 

 Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej poprzez 

propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji  

w latach 1944–1963. 

 Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań biografiami lokalnych postaci 

zaangażowanych w działalność podziemia antykomunistycznego. 

 Rozbudzenie zainteresowań historycznych, ekspresji wyrażania uczuć i 

rozwijanie uzdolnień plastycznych u uczniów. 

 

4. Zakres konkursu 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie: 

a) pracy plastycznej związanej z losami Żołnierzy Wyklętych (postać, 

symbolika, codzienność życia partyzanckiego, akcje zbrojne). Prace 

mogą zawierać hasła związane z tematyką konkursu.  

b) praca multimedialna związana z tematyką Żołnierzy Wyklętych np. 

film, prezentacja multimedialna (z podaniem źródła wykorzystanych 

zasobów).  

 

5. Kryteria oceniania pracy plastycznej: 

 Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o 

Żołnierzach Wyklętych. 



 
 

 Oryginalność i estetyka. 

 

 

6. Parametry prac konkursowych: 

 Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 lub A3. Technika 

pracy i użyte materiały – dowolne. 

 Prace multimedialne: prezentacje multimedialne nie mogą zawierać 

więcej niż 25 slajdów, a filmy nie powinny być dłuższe niż 4 min. Należy 

podać źródło wykorzystanych materiałów w pracy, fotografii, itp. 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w 

Dysie. 

 Autorem pracy może być tylko jeden uczeń. W przypadku klas I-III 

dopuszcza się pomoc nauczyciela lub rodzica.  

 Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę w danej kategorii. 

 Skan lub zdjęcie pracy plastycznej należy przesłać na adres e-mail: 

- p. Katarzyna Sabat: sabat@zpodys.pl 

Uczniowie klas I-III mogą dostarczyć prace swoim wychowawcom. 
 Pracę multimedialną należy przesłać na adres e-mail: 

- p. Jerzy Czubacki: czubacki@zpodys.pl  

 W treści e-mail należy napisać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz 

klasę. 

 

8. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Uczniowie klas I-III 

 Uczniowie klas IV-VIII 

 

9. Z chwilą nadesłania prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora 

Konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w celu promocji 

konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

 

10. Termin nadesłania pracy konkursowej i wyniki konkursu: 

 Prace konkursowe należy przesłać do 10 marca 2021 r. 

 Termin ogłoszenia wyników konkursu nastąpi 17 marca 2021 r. 

 

11.  Pozostałe ustalenia 

 Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
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 Organizator powołuje Jury Konkursu, które wyłoni laureatów i przyzna nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy w każdej kategorii. Nagrody będą do odebrania w Zespole 

Placówek Oświatowych w Dysie. 

 Lista zwycięzców konkursu oraz prace konkursowe  zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.zpodys.pl 

http://www.zpodys.pl/

