
                     

REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU

Z HISTORII SZTUKI I HISTORII OJCZYSTEJ

„DZIEJE POLSKI W TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI –

POLSKA JAGIELLONÓW I KRÓLÓW ELEKCYJNYCH„

  organizowanego we współpracy z Muzeum Częstochowskim 

1.     Konkurs odbędzie się   18 marca 2020r  . w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki, 

ul. Okólna 31/39 w Częstochowie, godzina 10.00.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej. 

3. Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych wraz z oświadczeniem opiekunów prawnych

uczniów  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i  publikację  wyników  konkursu  oraz

przekazanie praw autorskich (załącznik nr 1) do dnia 6 marca 2020r. 

Kontakt:  Sekretariat  szkoły,  tel./fax.  (034)  361-38-86,   e-mail:

sp41@edukacja.czestochowa.pl.                                 

4. Cele konkursu:

- kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży 

- zapoznanie uczniów z twórczością Jana Matejki

- zdobywanie wiedzy historycznej 

- kształcenie umiejętności zdobywania informacji o życiu Matejki

- kształcenie umiejętności odbioru dzieła sztuki o tematyce historycznej

- kształcenie umiejętności dokonania analizy obrazu oraz interpretacji historycznej

- kształcenie umiejętności komponowania pracy plastycznej

5. Forma konkursu: 

Konkurs wiedzy historycznej i twórczości Jana Matejki:   

Zapraszamy  trzyosobowe  reprezentacje  szkół.  Uczniowie  biorą  udział  w  konkursie

indywidualnie – piszą test sprawdzający wiedzę i umiejętności. 

Zakres  tematyczny:  znajomość  biografii  Jana  Matejki,  znajomość  zagadnień  i  wydarzeń

historycznych związanych z następującymi dziełami malarza:

- Bitwa pod Grunwaldem

- Hołd pruski



- Zawieszenie dzwonu Zygmunta

- Unia lubelska

- Kazanie Skargi

- Batory pod Pskowem

- Rejtan. Upadek Polski 

- Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791r. 

- Poczet królów i książąt polskich (władcy z dynastii Jagiellonów oraz królowie elekcyjni)

6. Literatura:

-   podręczniki do nauczania historii i plastyki w szkole podstawowej zatwierdzone przez  MEN

-   encyklopedie, słowniki, albumy

-   dodatkowa proponowana literatura: 

 Waldemar Okoń, Jan Matejko, Wrocław 2001

 Henryk M. Słoczyński, Jan Matejko, Kraków 2005

 Henryk M. Słoczyński, Matejko, Wrocław 2000

 Jadwiga Stępieniowa, Jan Matejko, Warszawa 1961

 Polski portal edukacyjny „Jak czytać obrazy Jana Matejki?” 

http://eduseek.interklasa.pl/artykuły/artykul/ida/2068

6. Przewidywane nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe,  podziękowania dla opiekunów.

Organizatorzy:                                                                                 Dyrektor szkoły

mgr Bożena Górniak                                                                       mgr Joanna Woźniak 

mgr Magdalena Papalska 



                                

REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU 

Z HISTORII SZTUKI I HISTORII OJCZYSTEJ

                    „DZIEJE POLSKI W TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI „

W KATEGORII PLASTYCZNEJ

„MUZYCZNY MOMENT – 

PRACA INSPIROWANA MUZYKĄ FRYDERYKA CHOPINA ”

         organizowanego we współpracy z Muzeum Częstochowskim

Cele konkursu:

 Próba zmierzenia się z realizacją kompozycji plastycznej inspirowanej dowolnym 
utworem instrumentalnym Fryderyka Chopina 

 Kształtowanie i rozwój wrażliwości plastycznej i muzycznej,

 Doskonalenie warsztatu plastycznego,

 Rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania uczuć, myśli i doznań inspirowanych 
muzyką, środkami wyrazu plastycznego,

 Zachęcanie do zeprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych,
 Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych uczniów i ich 

nauczycieli.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych: klas VII – VIII z
miasta  Częstochowy,  powiatu  częstochowskiego,  powiatu  kłobuckiego  i  powiatu
myszkowskiego;

2. Format i technika prac:

 Technika  malarska  –  dowolna,  arkusz  papierowy,  karton  lub  płótno,
max 70 x 100cm,

 Rysunek  -   technika  dowolna  (ołówek,  węgiel,  pastel  sucha  itp.),  arkusz
papierowy, karton, max 70 x 100 cm. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia i zgodę opiekuna na 
uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).

4. Każda  praca  powinna  zostać  opatrzona  tytułem  utworu  F.  Chopina,  który  był
inspiracją do powstania pracy, imieniem i nazwiskiem ucznia, wiekiem ucznia, nazwą,
adresem i mailem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna. 



5. Podanie  danych  osobowych  przez  uczestnika  skutkuje  wyrażeniem  zgody  
na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich publikacjach związanych z
konkursem, w tym na nośnikach cyfrowych.

6. Wszystkie  zgłoszone  prace  muszą  być  pracą  własną  uczestników,  nigdzie  wcześniej
niepublikowaną i  niezgłaszaną  do innych  konkursów. Nie  mogą  naruszać  praw autorskich,  czy
znaków  towarowych  osób  trzecich.  Prace  zgłoszone  na  konkurs  przechodzą  na  własność
organizatora.

7. W przypadku  nadużyć  dokonanych  przez  uczestników konkursu,  które  w szczególności
polegają na kopiowaniu prac osób innych lub zakupu gotowych prac organizator zastrzega sobie
prawo do odrzucenia pracy z przyczyn formalnych.

8. Uczestnik konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność
z tytułu roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec organizatora konkursu, w sprawie naruszenia
praw autorskich dotyczących pomysłu zgłoszonego przez uczestnika.

Prace plastyczne należy dostarczyć do 6 marca 2020 roku do godziny 15.00 na adres
organizatora:   
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki, 
ul. Okólna 31/39, 42 – 218 Częstochowa, 
tel. 343613886, e-mail: sp41@edukacja.czestochowa.pl

9. Przy doręczeniu pocztowym liczy się data wpływu pracy.

      KRYTERIA OCENY:

1. Zgłoszone prace komisja ocenia w oparciu o poniższe kryteria merytoryczne:

– zgodność z tematem i jego nowatorskie i ciekawe ujęcie,

– kreatywność, staranność wykonania, kolorystyka,

– walory estetyczne.

NAGRODY:

1. Dyplomy  i  nagrody  przyznaje  Komisja  Konkursowa.  Trzem  najlepszym  pracom  w  2
kategoriach  zostaną przyznane miejsca I, II, III.

2. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień. 

3. Komisja może przyznać nagrody ex aequo.

4. Nie stawienie się po odbiór, będzie skutkowało utratą nagrody rzeczowej.

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnik  składając  zgłoszenie  do  konkursu  automatycznie  wyraża  zgodę  na  warunki
konkursu określone w niniejszym regulaminie.

2. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin konkursu oraz wyniki będą
umieszczone na stronie internetowej oraz przesłane na maila do Państwa szkół.

3. Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 343613886 lub mailowo:
sp41@edukacja.czestochowa.pl

      
ORGANIZATORZY:                                                                       DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Bożena Górniak                                                                               mgr Joanna Woźniak



mgr Magdalena Papalska



ZAŁĄCZNIK NR 1

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki
ul. Okólna 31/39, 42 – 218 Częstochowa
Tel./fax. 34 361 38 86

KARTA ZGŁOSZENIA DO

XII POWIATOWEGO KONKURSU Z HISTORII SZTUKI I HISTORII OJCZYSTEJ

„DZIEJE POLSKI W TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI - 

POLSKA JAGIELLONÓW I KRÓLÓW ELEKCYJNYCH”

Szkoła (pełna nazwa, adres, telefon): 
………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………

I. Imiona i nazwiska uczestników 

konkursu historycznego oraz wiedzy o życiu i twórczości Jana Matejki: 

A. ……………………………………………………………………………….

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

……………………………….                                                  ……………………………………………………..                            
              data                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego 

B. …………………………………………………………………………………

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

……………………………….                                                  ……………………………………………………..                            
              data                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego 

C. …………………………………………………………………………………

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

……………………………….                                                  ……………………………………………………..                            
              data                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego 

II. Imię i nazwisko opiekuna (opiekunów) przygotowujących uczniów do konkursu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



ZAŁĄCZNIK NR 2

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki
ul. Okólna 31/39, 42 – 218 Częstochowa
Tel./fax. 34 361 38 86

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO XII POWIATOWEGO KONKURSU Z HISTORII SZTUKI I HISTORII

OJCZYSTEJ „DZIEJE POLSKI W TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI” – KATEGORIA PLASTYCZNA

„MUZYCZNE MOMENTY – PRACA PLASTYCZNA INSPIROWANA MUZYKĄ”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU

TYTUŁ

NAZWA SZKOŁY

1. Zgłaszam udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym  realizowanym w 2020 roku na zasadach określonych  
w Regulaminie Konkursu.

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
3.  Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

4. Oświadczam,  że przyjmuję do wiadomości,  iż  podanie danych jest  dobrowolne,  mam prawo dostępu o treści
swoich danych i ich poprawiania.

5. Oświadczam,  że  zostałem  poinformowany,  iż  administratorem  danych  osobowych  udostępnionych  przez
Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

6. Oświadczam,  że  złożona  przeze  mnie  praca  jest  mojego  autorstwa,  nie  narusza  praw  osób  trzecich
i nie była zgłoszona w innym konkursie.

.................................................................
                                                                                                                                            czytelny podpis Uczestnika Konkursu

OŚWIADCZENIA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO
UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym ww. ucznia/uczennicy.
2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ww. ucznia/uczennicy w Konkursie. 
3. Potwierdzam  złożone  powyżej  oświadczenia  woli  ww.  niepełnoletniego  Uczestnika  Konkursu,

a którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym.
4. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu dotyczącego niniejszego Konkursu. 
5. Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Konkursu.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich

poprawiania.
7. Zostałem/am  poinformowany/a,  iż  administratorem  danych  osobowych  udostępnionych  przez  Uczestników

Konkursu/rodziców lub opiekunów prawnych jest Organizator Konkursu.

…………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


