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Projekt „ Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” opracowany przez zespół nauczycieli 

uczących w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie 

to zbiór działań opracowanych w formie scenariuszy zajęć  

wprowadzających dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym  

w tematykę życia, twórczości i działalności patriotki  

Zofii Kossak-Szczuckiej. 

 

Podejmowane działania są odpowiedzią na kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 

tożsamości narodowej oraz przywracanie pamięci o bohaterach narodowych. 

 

 

Zrealizowanie projektu kończy się ewaluacją przeprowadzoną w formie konkursu 

skierowanego do trzech grup wiekowych. 

Zadaniem pierwszej grupy wiekowej – dzieci w wieku przedszkolnym,  

jest wykonanie pracy plastycznej  

związanej z życiem, twórczością lub działalnością Zofii Kossak-Szczuckiej. 

 

Zadaniem drugiej grupy wiekowej – uczniowie klas 1-3, 

jest napisanie i ozdobienie kartki z pamiętnika  

dotyczącej spotkania z życiem, twórczością lub działalnością Zofii Kossak-Szczuckiej. 

 

Zadaniem trzeciej grupy wiekowej – uczniowie klas 4-8,  

jest napisanie wiersza  

dotyczącego życia, twórczości lub działalności Zofii Kossak Szczuckiej. 
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REGULAMIN   

Ogólnopolskiego Konkursu  

 „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” 
 

§ 1 

Organizatorzy 
 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej”, 

zwanego  dalej Konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie. 

 

§ 2 

Patronaty 
 

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold 

Kozłowski, Dyrektor Oddziału IPN w  Krakowie dr hab. Filip Musiał, Małopolski Kurator 

Oświaty Barbara Nowak, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Dariusz 

Skórczewski prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Przewodniczący Rady Dzielnicy 

XIII Szymon Toboła, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy 

Woźniakiewicz, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Anna 

Piotrowska, Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujak, Dyrektor 

Muzeum Zofii  Kossak-Szatkowskiej Diana Pieczonka-Giec oraz TVP3 Kraków. 

 

§ 3 

Cele konkursu 
 

Celem Ogólnopolskiego Konkursu „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” jest:  

1. kształtowanie świadomości patriotycznej, 

2. rozbudzanie poczucia szacunku oraz miłości do Ojczyzny, 

3. rozwijanie postaw prospołecznych i dobra wspólnego, 

4. rozwijanie zainteresowań dotyczących życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej,  

5. wdrażanie wartości takich jak sprawiedliwość, dobro, prawda, uczciwość, odwaga 

i  przyjaźń na podstawie życia i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej. 

 

§ 4 

Program merytoryczny Konkursu 
 

Przystąpienie do konkursu poprzedzone jest zrealizowanie projektu opartego o zbiór 

scenariuszy skierowanych do poszczególnych grup wiekowych – Załącznik nr 1. 

Konkurs  ma  charakter interdyscyplinarny. Jego program nawiązuje do wybranych zagadnień 

zawartych w  podstawie programowej: edukacji patriotycznej, polonistycznej, historycznej, 

religijnej,  wiedzy o społeczeństwie oraz innych. Program Konkursu zawiera problemy i teksty, 

które  pogłębiają edukację humanistyczną w jej patriotycznych, historycznych i literackich 

aspektach. 
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§ 5 

Uczestnicy 
 

1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

a) Dzieci w wieku przedszkolnym, 

b) Uczniowie klas I - III szkół podstawowych,  

c) Uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§ 6 

Warunki zgłoszenia do Konkursu 
 

1. Do Konkursu może być zgłaszana dowolna ilość prac przygotowanych samodzielnie 

w  temacie wybranym zgodnie z kategorią wiekową i w określonych dla niej formach 

pracy konkursowej, co szczegółowo zostało opisane w §7 Regulaminu. 

2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi 

lub  roszczeniami osób trzecich. 

3. Organizator nie będzie oceniał prac konkursowych naruszających przepisy prawa lub 

dobre obyczaje (w szczególności prac nawołujących do przemocy, nietolerancji, 

zawierających wulgaryzmy). 

4. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie, nie będą 

podlegały ocenie.  

5. Podczas oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

b) wykorzystanie kontekstu związanego z realizacją projektu opartego o zbiór 

scenariuszy zajęć skierowanych do poszczególnych grup wiekowych,  

c) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

d) sposób ujęcia tematu. 

6. W Konkursie będą brały udział prace spełniające warunki wskazane w §7 Regulaminu, 

dostarczone w terminie do 19 maja 2023 r. wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: Szkoła 

Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina,  

ul.  Wrobela 79, 30-798 Kraków 

-  z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej”. 
6. Skuteczne zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu i musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego 

dziecka/ucznia, Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Zgoda rodzica 

na  uczestniczenie dziecka w  Konkursie, 

b) wypełniony i podpisany własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego dziecka/ucznia, Załącznik nr 3 – RODO Oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

oraz zapoznaniu się z  klauzulą informacyjną, 

c) metryczkę naklejoną na odwrocie pracy, Załącznik nr 4 – Metryczka uczestnika 

konkursu. 
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac nadesłanych na Konkurs, 

które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia w transporcie). 

 

§ 7 

Formy prac konkursowych 
 

1. Uczestnicy Konkursu po zrealizowaniu projektu opartego o zbiór scenariuszy zajęć 

skierowanych do poszczególnych grup wiekowych, przygotowują do 19 maja 2023 roku 

samodzielną pracę, zaproponowaną przez Organizatora Konkursu dotyczącą życia, 

twórczości i działalności Zofii Kossak-Szczuckiej. 

Formy wypowiedzi dla poszczególnych kategorii wiekowych: 

a) Dzieci w wieku przedszkolnym: 

 praca plastyczna: technika dowolna, płaska, w formacie A4 lub A3; 

b) Uczniowie klas I - III szkoły podstawowej: 

 kartka z pamiętnika: napisana własnoręcznie, ozdobiona, w formacie A4; 

c) Uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej: 

 wiersz: autorski, napisany własnoręcznie, w formacie A4. 

 

§ 8 

Przebieg Konkursu 
 

1. Ogólnopolski Konkurs „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej przeprowadzony jest 

na  jednym etapie: ogólnopolskim. 

2. Etap Ogólnopolski przeprowadza Ogólnopolska Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora: Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina 

w  Krakowie. 

3. Konkurs trwa od 2 stycznia do 3 czerwca 2023 roku. 

4. Ogólnopolska Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu, dokonuje 

oceny prac konkursowych przesłanych przez Uczestników Konkursu. 

5. Ogólnopolska Komisja Konkursowa ocenia prace konkursowe, wyłania najlepsze 

spośród nich i kwalifikuje prace do nagród i wyróżnień. 

6. Ogólnopolska Komisja Konkursowa ocenia prace według kryteriów wskazanych 

w   §6  ust. 5 Regulaminu. 

7. Ogólnopolska Komisja Konkursowa przyznaje tytuły laureata I, II i III miejsca w każdej 

kategorii wiekowej oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

8. Decyzja Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  
 

§ 9 

Nagrody 
 

1. Laureaci oraz dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie wyróżnieni w każdej kategorii 

otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Nagrody mogą 



 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 137 IM. PROF. WIKTORA ZINA | ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA 6 

 

także ufundować Instytucje, które objęły Konkurs Patronatem, sponsorzy i sympatycy 

Konkursu. 

 

§ 10 

Gala finałowa 
 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2023 r. Informacja o terminie, 

miejscu i  czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora oraz przesłana drogą poczty elektronicznej do przedszkoli 

i  szkół podstawowych biorących udział w Konkursie. 

2. Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane w dniu 3 czerwca 2023 roku, podczas 

uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień, mogą też być opublikowane w czasopismach 

i na stronach internetowych Organizatorów. 

3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia uroczystej gali wręczenia nagród 

z uwagi na sytuację epidemiologiczną, Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu 

wydarzenia lub przeprowadzenia go w formie zdalnej. Wówczas sposób przekazania 

nagród zostanie indywidualnie ustalony z każdym przedszkolem i szkołą podstawową, 

z  której pochodzi nagrodzony uczestnik konkursu. 

 

§ 11 

Harmonogram Konkursu 
 

Lp. Zadanie Termin 

1. 

Realizacja projektu opartego o zbiór 

scenariuszy skierowanych 

do  poszczególnych grup wiekowych. 

od 2 stycznia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. 

1 Przygotowanie i przesłanie prac. do 19 maja 2023 r. 

3 Ocena prac. od 22 maja 2023 r. do 24 maja 2023r. 

4 Ogłoszenie wyników.  25 maja 2023 r. 

5. Gala wręczenia nagród. 3 czerwca 2023 r. g. 10:00 

 
 

§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu Konkursu zamieszczane będą na stronie 

internetowej https://sp137krakow.edupage.org/ oraz na profilu Facebook 

https://www.facebook.com/Szkolapodstawowanr137 Organizatora. 

https://sp137krakow.edupage.org/
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2. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać: 

Szkoła Podstawowa nr 137 

im. prof. Wiktora Zina 

w Krakowie 

e-mail: konkurs.zofia.kossak.szczucka@gmail.com 

Osoby udzielające informacji:  

mgr Anna Sułkowska 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

Załącznik Nr 1 -   Zbiór scenariuszy 

Załącznik Nr 2 -   Zgoda rodzica na uczestniczenie dziecka w Konkursie 

Załącznik Nr 3 -  RODO 

Załącznik Nr 4 -   Metryczka uczestnika konkursu 

 


