
POWIATOWY KONKURS 

 PLASTYCZNO – LITERACKI O POWSTANIU 

STYCZNIOWYM 
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REGULAMIN 

I. CELE KONKURSU 

W roku szkolnym 2022/2023 tematyka konkursu związana jest z obchodami 

160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, dotyczy historii Powstania 

Styczniowego. 

 

Cele konkursu:  

 

1) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia  

poprzez upowszechnianie wiedzy o historii polskich powstań narodowo - 

wyzwoleńczych oraz ich znaczeniu w życiu  narodu polskiego,  

2)  budzenie zainteresowań przeszłością,  

3) popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii powstania  

styczniowego,  

4) kształtowanie umiejętności oceny wydarzeń i procesów historycznych, a 

także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi, 

5) propagowanie wśród uczniów historii regionalnej, 

6) dostrzeżenie związku między historią regionalną i narodową, 

7) rozbudzenie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży oraz zainspirowanie do 

rozwijania zdolności oraz umiejętności plastycznych, 

8) prezentacja walorów poznawczych znaczka, 

9) inspirowanie  do kształtowania umiejętności literackich oraz artystycznego 

wyrażania myśli,  
 

 

II. ORGANIZATOR 
 

Konkurs   organizowany jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Halinowie. Adres Organizatora: ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów, adres 

www http://zs-halinow.edu.pl/    telefon      ( 22)515 291 130  

http://zs-halinow.edu.pl/


e-mail : szkolahalinow@halinow.pl 

 

III. UCZESTNICY 
 

 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

 

a) Kategoria I dla uczniów kl. IV - VI 

b) Kategoria II dla uczniów kl. VII- VIII 
 

IV. PRZEDMIOT  I FORMA KONKURSU 

 

1) kategoria I uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

 

PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO OKOLICZNOŚCIOWEGO, PRACA 

INDYWIDUALNA 

Uczestnicy klas IV-VI mają za zadanie indywidualne opracowanie projektu 

okolicznościowego znaczka pocztowego upamiętniającego 160. rocznicę 

wybuchu Powstania Styczniowego. Projekt musi być zgodny z głównymi 

zasadami budowy znaczka pocztowego, rysunek główny powinien zawierać: 

napis „Polska”, nominał, napis okolicznościowy „160. rocznica wybuchu 

Powstania Styczniowego”, projekt może być ząbkowany lub nieząbkowany.  

Forma konkursu: technika komputerowa lub dowolna technika plastyczna nie 

przestrzenna (można łączyć kilka technik), kształt znaczka do wyboru – kwadrat 

lub prostokąt mieszczący się w wymiarach maksymalnie A-3 (30 cm x 42 cm ), 

min. A-4 (21 x 29,7 cm) 

2) kategoria  II  uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych 

 

ESEJ HISTORYCZNY, PRACA INDYWIDUALNA 

Uczestnicy klas VII-VIII mają za zadanie przygotowanie eseju historycznego 

nawiązującego do tematyki Powstania Styczniowego (minimalnie 2000 znaków 

bez spacji, maksymalnie 8000 znaków bez spacji). Mile widziane prace z 

zakresu historii regionu. 

 

 



 

V. ZASADY KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie przez uczestników 

konkursu postanowień niniejszego regulaminu.  

2.  Regulamin jest dostępny  na stronie internetowej ZSP Halinów https://zs-

halinow.edu.pl/  w zakładce „Konkursy”. 

3. Podpisane prace uczniów: znaczek w wersji papierowej oraz wydrukowane  

prace pisemne  należy nadsyłać drogą pocztową pod adres:   

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Halinowie 

 ul. Okuniewska 115  

05-074 Halinów 

 

z dopiskiem  „KONKURS POWIATOWY-POWSTANIE STYCZNIOWE” 

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu ZSP w Halinowie w kopercie z 

dopiskiem „KONKURS POWIATOWY  –POWSTANIE STYCZNIOWE”.   

 

Do pracy dołączamy  kartę zgłoszenia ( załącznik 1) oraz  zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych ( załącznik 2). 

 

4. Termin przekazania prac upływa 23  stycznia 2023 roku, liczy się data 

stempla pocztowego. 

 

5. Kontakt z Organizatorem  drogą mailową: szkolahalinow@halinow.pl 
 

 

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

 

1.  Organizator powołuje Komisję Konkursową, która przyzna nagrody za I , II i 

III miejsce w każdej z kategorii. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać 1 

wyróżnienie.  

2.  W ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę zawartość merytoryczną, 

poprawność językową, kreatywność, estetykę wykonania pracy, zastosowanie 

środków artystycznego wyrazu. 

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej ZSP Halinów https://zs-halinow.edu.pl/   w dniu 7 lutego 2023 r. 

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

5.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wystawiania i  publikowania 

prac.  

https://zs-halinow.edu.pl/
https://zs-halinow.edu.pl/
mailto:szkolahalinow@halinow.pl
https://zs-halinow.edu.pl/


 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu 

i z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych 

związanych z ogłoszeniem wyników ( zgoda w załączniku nr 2). Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu. 


