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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Przeżyjmy ten rok na ludowo!” 

I. Organizator konkursu. 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi  

pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: 

Katarzyna Gala tel. 503500243; e-mail: i_love_english@o2.pl 

Dorota Szczygłowska tel.501035535; e-mail: dorota_sz@icloud.com 

 

II. Adresaci. 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII w całej Polsce. 

 

III. Cele. 

Konkurs ma na celu: 

 promowanie polskiej kultury ludowej; 

 wzbudzenie w uczniach dumy z przynależności narodowej; 

 wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci; 

 rozwijanie umiejętności w zakresie czytania w języku ojczystym; 

 motywowanie uczniów do czytania; 

 zachęcenie uczniów do pracy z różnymi źródłami informacji i urządzeniami typu aparat 

fotograficzny, telefon komórkowy, tablet itp. w celu wykonania prezentacji; 

 podkreślenie znaczenia obrazu jako narzędzia komunikacji; 

 propagowanie idei kreatywnego myślenia; 

 propagowanie idei zdrowej rywalizacji. 

 

IV. Przedmiot oceny konkursowej. 

Przedmiotem oceny konkursowej jest wiedza z zakresu obrzędowości i tradycji polskiej kultury 

ludowej (zakres tematyczny – załącznik nr 3) oraz w II etapie konkursu prezentacja multimedialna -

zgodność z tematem, ciekawe ujęcie tematu, bogactwo źródeł wykorzystanych do przygotowania 

prezentacji, poprawność językowa, estetyka prezentacji. 

 

V. Struktura konkursu. 

Konkurs jest konkursem dwustopniowym:  

Stopień I – szkolny; 

Stopień II – ogólnopolski. 

 

VI. Przebieg konkursu. 

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach: 

Etap I- szkolny- eliminacje odbędą się w formie pisemnej.  
Eliminacje konkursowe na etapie szkolnym przeprowadzą Szkolne Komisje Konkursowe powołane 

przez dyrektorów szkół, które otrzymają od Organizatora Konkursu test i odpowiedzi. Test zostanie 

wysłany na adres mailowy szkoły dwa dni przed terminem eliminacji szkolnych. Test trwa 45 minut. 

Szkolne Komisje Konkursowe po sprawdzeniu testu wyłonią maksymalnie trzech uczniów, którzy 

wezmą udział w rozgrywkach ogólnopolskich i powiadomią o tym fakcie Organizatorów Konkursu 

wysyłając do nich Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych.  

Etap II- ogólnopolski- eliminacje odbędą się w formie prezentacji multimedialnej. 
Uczniowie, którzy przeszli do etapu II będą mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną. 

Temat prezentacji i wytyczne zostaną wysłane przez Organizatora do szkół biorących udział  

w Konkursie jeden dzień po otrzymaniu od Szkolnych Komisji Konkursowych wyników etapu I. 

W składzie Komisji Konkursowej znajdą się dyrektor szkoły Agata Piechna, Katarzyna Gala, Dorota 

Szczygłowska, pracownik Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
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VII. Terminarz konkursu. 

Zgłoszenie do konkursu - 23 marca 2018 rok 

Stopień pierwszy Konkursu (szkolny) - 09 kwietnia 2018 rok 

Odesłanie protokołów z przebiegu eliminacji szkolnych - 16 kwietnia 2018 

Wysłanie do szkół informacji drogą mailową o temacie prezentacji multimedialnej wraz  

z wytycznymi - 17 kwietnia 2018 

Stopień drugi Konkursu (ogólnopolski) - 07 maja 2018 

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników- 04 czerwca 2018 rok 

 

VIII. Zgłaszanie szkół do Konkursu. 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać mailem na e-mail: sp169@poczta.fm  

lub faksem pod nr telefonu 426347411. 

 

IX. Miejsce Konkursu. 

I stopień (szkolny) - szkoła macierzysta uczestników Konkursu; 

II stopień (ogólnopolski) - Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi przy ulicy 

Napoleońskiej 7/17. 

 

X. Sposób i termin ogłoszenia wyników konkursu. 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu dnia 04 czerwca 2018 w formie 

zawiadomienia wiadomością mailową. 

 

XI. Nagrody. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. 

Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody główne za I, II i III miejsce. 

 

XII. Uwagi końcowe. 

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

 

XIII. Załączniki. 

Załącznik numer 1 - Karta zgłoszenia do Konkursu. 

Załącznik numer 2 - Protokół z etapu I. 

Załącznik numer 3 - Zakres materiału do etapu I. 

Załącznik numer 4 - Kwestionariusz ankiety ewaluacji Konkursu. 

 

Opracowały:   

Katarzyna Gala 

Dorota Szczygłowska 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

  

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

(pieczęć szkoły)               (data) 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej 

ul. Napoleońska 7/17 

94-231 Łódź 

 

 

 KOMISJA KONKURSU 

Przeżyjmy ten rok na ludowo! 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

LP. 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami) 

KLASA 

IMIĘ 

I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA  

PROWADZĄCEGO 

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

     

     

     
 

NAZWA SZKOŁY: ..................................................................................................................... 

 

ADRES SZKOŁY: ....................................................................................................................... 

 

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU: ................................ 

 

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

 

 

                                                                                 AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

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

                                                                                           (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA można przesłać do szkoły pocztą, faksem (426347411) lub na adres sp169@poczta.fm 

 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację Konkursu - Katarzyna Gala i Dorota Szczygłowska.       
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

  

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

(pieczęć szkoły)               (data) 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej 

ul. Napoleońska 7/17 

94-231 Łódź 

 

 

 KOMISJA KONKURSU 

Przeżyjmy ten rok na ludowo! 

 

 

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI DO ETAPU II 

 

W Konkursie wzięło udział __________ uczniów. 

 

LP. 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami) 

LICZBA 

PUNKTÓW 

IMIĘ 

I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA  

PROWADZĄCEGO 

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

     

     

     
 

NAZWA SZKOŁY: ..................................................................................................................... 

 

ADRES SZKOŁY: ....................................................................................................................... 

 

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU: ................................ 

 

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

 

 

                                                                                 AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

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

                                                                                           (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 
Protokół można przesłać do szkoły pocztą, faksem (426347411) lub na adres sp169@poczta.fm 

 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację Konkursu - Katarzyna Gala i Dorota Szczygłowska.                                                 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

TEMATYKA 

• Zwierzęta w polskiej obrzędowości ludowej; 

• Żywioły w polskiej obrzędowości ludowej; 

• Rośliny w polskiej medycynie ludowej; 

• Ginące zawody; 

• Muzyka ludowa i taniec ludowy; 

• Strój ludowy regionów Polski; 

• Gwara regionów Polski; 

• Przesądy ludowe; 

• Pojęcia- polska kultura ludowa, etnografia, etnograf, etnologia, etnolog, przesąd; 

• Regiony Polski i ich umiejscowienie na mapie; 

• Skanseny kultury ludowej w Polsce; 

• Święto Zmarłych; 

• Andrzejki i Katarzynki; 

• Boże Narodzenie; 

• Obrzędowość wiosenna np. topienie Marzanny; 

• Wielkanoc; 

• Noc Świętojańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




