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POWIATOWY KONKURS WIEDZY  

„śYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANUSZA KORCZAKA”  

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorzy: 

• Konkurs został objęty honorowy patronatem przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

– Jana Żychlińskiego. 

• Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stare Babice oraz Dyrektor I Gminnego Gimnazjum  

w Koczargach Starych pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego.  

 

2. Miejsce i czas konkursu: 

• I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12; 

• I etap –  do 18 maja 2012r./piątek/ 

• II etap – 31 maja 2012r. /czwartek/ godz. 15:00, 

• czas trwania konkursu – ok. 2,5 godz. 

3. Cele konkursu: 

Konkurs jest organizowany w związku z trwającymi obchodami 70-tej rocznicy śmierci Janusza Korczaka. 

Celem jest popularyzowanie: 

• życia, działalności pedagogiczno-wychowawczej Janusza Korczaka, 

• wiedzy o Jego twórczości, 

• idei korczakowskich /Prawa dziecka/.  

 

4. Warunki uczestnictwa i forma konkursu: 

• konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych; 

• każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną ilość trzyosobowych zespołów; 

• konkurs składa się z dwóch etapów:  

I - przygotowanie prezentacji multimedialnej,  

II - quizu wiedzy o Januszu Korczaku;  

• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do organizatora karty zgłoszeniowej wraz z 

prezentacją multimedialną. Każdy zespół uczniowski przygotowuje prezentację związaną z celem 

konkursu; 
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• prezentacja powinna trwać od 5 do 7 min. Będzie ona poddana ocenie pod względem 

merytorycznym, staranności wykonania, atrakcyjności slajdów i ich opisów;  

• druga część konkursu to zmagania zespołów uczniowskich ze znajomości wiedzy o życiu i 

twórczości Janusza Korczaka. Zostanie ona przeprowadzona w formie, wykorzystującej wzorce 

teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Przed odpowiedzią na pytanie, dopuszczalne są konsultacje 

między członkami zespołu. Odpowiedź podaje jedna osoba i jest ona uznawana  za ostateczną;  

• punkty przyznane za prezentację zostaną doliczone do puli punktów, zdobytych przez zespół 

uczniowski w turnieju z wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka; 

• zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać lub dostarczyć osobiście na załączonej karcie 

zgłoszeniowej wraz z prezentacją (na płycie CD) do piątku, 18 maja2012 r. na adres szkoły:  

I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 
05-080 Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12 

z dopiskiem: „Konkurs Wiedzy o Życiu i twórczości Janusza Korczaka”. 
5. Jury/nagrody 

• komisję konkursową powołują organizatorzy; 

• decyzje komisji konkursowej są niepodważalne i ostateczne;  

• dla trzech zwycięskich zespołów przewidziane są nagrody, a dla pozostałych uczestników i ich 

opiekunów – pamiątkowe dyplomy i podziękowania; 

• uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się 

bezpośrednio po zakończeniu drugiej części konkursowej. 

6. Zasady rywalizacji: 

• zwycięzcą konkursu zostaje zespół, który w łącznej punktacji za  prezentację multimedialną oraz 

odpowiedzi zespołów uczniowskich zdobędzie największą liczbę punktów. 

 

7. Uwagi  

• regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych:  

− Gminy Stare Babice – www.stare-babice.waw.pl, 

− I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych – www.gimnazjum-koczargi.pl,  

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć podczas konkursu w celu rejestracji 

jego przebiegu; 

• prawa autorskie do prezentacji multimedialnych złożonych do konkursu w tym przedstawionych 

podczas gali konkursowej /31 maja 2012r., czwartek godz. 15:00/, zostają przeniesione na 

organizatorów konkursu; 

• informacji na temat konkursu udzielają: 

- Halina Sztyler – Inspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy - tel. 22 752 90 83, 
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- Agnieszka Tarasiuk – nauczyciel języka polskiego I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych – 

tel. 22 722 90 29. 

 

 

 

        Zastępca Wójta Gminy  

              (-) Marcin Zając 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


