
 

 

REGULAMIN   

POWIATOWEGO KONKURSU 

WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

„ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODNOŚCI” 

DLA IV-VI KLAS SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 
 

 
 

 

 

1.Organizator konkursu 

 
Konkurs jest organizowany przez Europejskie Gimnazjum Językowe z oddziałami 

dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu. 

2.Cele konkursu  

-Budowanie świadomości europejskiej. 

-Popularyzowanie idei integracji europejskiej. 

-Propagowanie wśród młodzieży wiedzy o Europie, Polsce, regionie i wspólnym dziedzictwie kulturowym. 

-Popularyzowanie wiedzy o instytucjach europejskich, krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

-Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyszłość Europy. 

-Stymulacja kreatywności uczniów, ich intelektualnej ciekawości oraz zdolności rozwiązywania problemów. 

-Wykorzystanie czasu wolnego uczniów na rozwijanie ich wiedzy o Europie. 

-Przybliżenie spraw młodych Europejczyków: jacy są, jak żyją, co myślą, co mają ze sobą wspólnego itp. 

-Rozwijanie wzajemnej akceptacji, zrozumienia i tolerancji. 

-Poznanie jedności, różnorodności kulturowego dziedzictwa Europy. 

-Przełamywanie wspólnych uprzedzeń. 

-Promowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ramach obchodów 10. rocznicy wstąpienia naszego   

kraju w szeregi organizacji międzynarodowej oraz promowanie świadomości interkulturowej uczniów.  

-Rozwijanie umiejętności plastycznych. 

-Wizja Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w nowoczesnej Europie. 

-Budzenie świadomości i dumy z różnic poszczególnych krajów członkowskich, a jednocześnie poczucia 

wspólnoty europejskiej. 

Konkurs stwarza możliwość promocji i prezentacji osiągnięć gmin radomskich – 10 lat Polski w Unii 

Europejskiej 

 

3.Zasady uczestnictwa w konkursie 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych znajdujących 

się w obrębie powiatu radomskiego którzy uczęszczają do szkoły w roku szkolnym 2013/14. 



 

Do 30 maja 2014 roku przesłana zostanie wypełniona karta zgłoszenia uczestników konkursu 

na adres: Europejskie Gimnazjum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii 

Europejskiej ul Traugutta 34  

26-600 Radom. O przyjęciu zgłoszenia decydować będzie data stempla pocztowego. 

Konkurs swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu radomskiego –  

gmina:WOLANÓW-KOWALA-JEDLIŃSK-JEDLNIA-LETNISKO-JEDLANKA-

PRZYTYK 

Składa się z dwóch etapów:  
 

ETAP I  dla klas IV 

 

1.RAZEM W EUROPIE-EUROQUIZ 

 

konkurs drużynowy (pisemny) wiedzy o Unii Europejskiej, realizowany przez 4 osobowe 

zespoły 

Miejsce konkursu Europejskie Gimnazjum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii 

Europejskiej ul. Traugutta 34 Radom/ wejście ul. Moniuszki 1/ tel/fax: 48 36 35095  

Termin: 3 CZERWIEC 2014 r godzina 10.00-13.00  /wtorek/ 

Test konkursowy zawiera podstawowe pytania z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej.  

Z każdej gminy należy wybrać jedną 4 osobową drużynę z klas IV. 

 Zakres konkursu: 

1. Polska w Europie. 

2. Symbole Unii Europejskiej. 

3. Waluta UE. 

4. Instytucje Unii Europejskiej. 

5. Stolice państw europejskich i ich najważniejsze zabytki. 

6. Języki państw UE. 

7. Europejskie atrakcje turystyczne. 

8. Mapa Europy. 

2.OCENA DRUŻYN GMINNYCH 

1.O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

2.W skład jury wejdzie dyrektor szkoły, koordynator projektu, studenci zagraniczni uczelni 

wyższej. 

3.Jury pod uwagę weźmie: Oryginalność prezentacji zespołu drużynowego/koszulka 

promująca gminę, entuzjazm i zaangażowanie zespołu, kreatywność, innowacyjność i 

nowatorstwo, poprawne odpowiedzi w Euroquizie. 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

 

 



 

3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły 
www.gimnazjumjezykowe.radom.pl 

2. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody w czasie zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 

2014r godzina 16.00.RESURSA OBYWATELSKA 

3.Organizator uhonoruje uczniów w dwóch kategoriach – klasy V i VI nagrodami za I II III 

miejsca oraz dwoma wyróżnieniami. 

4. Prace laureatów będą prezentowane w Placówce na wystawie pokonkursowej od 30 maja 

do 30 czerwca 2014 roku w siedzibie szkoły . 

ETAP II: dla klas V-VI - konkurs plastyczny 

1.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy  V oraz klasy  

VI  - RAZEM W EUROPIE - MOJA GMINA w Unii Europejskiej-konkurs plastyczny dla 

gmin: WOLANÓW-KOWALA-JEDLIŃSK-JEDLNIA-LETNISKO-JEDLANKA-

PRZYTYK 

2.Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi.  

3.Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby 

plakatowe, tempera, pisaki, grafika, collage; na papierze typu brystol, w formacie B2 (praca 

płaska). Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie według poniższego wzoru:Imię, 

nazwisko autora, wiek, klasa, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Zjednoczeni  

w różnorodności - 10 lat  Polski w Unii Europejskiej” i tematem pracy- PRACA MUSI 

BYĆ OPRAWIONA W ANTYRAMĘ.- Z gminy należy przesłać 5 prac. 

4.Temat pracy powinien obejmować wybrany aspekt członkostwa Polski w Unii Europejskiej- 

MOJA GMINA W UNII EUROPEJSKIEJ 

5.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.  

6.Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  

7.Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

8.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych 

i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./. 

9.Nadesłane i nagrodzone prace będą zaprezentowane na wystawie w Resursie Obywatelskiej 

http://www.gimnazjumjezykowe.radom.pl/


 

2.OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace należy dostarczać do 15 czerwca 2014 roku osobiście /sekretariat szkoły/  

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

3. W skład jury wejdzie dyrektor szkoły,  nauczyciel plastyk, przedstawiciel  Samorządu 

Uczniowskiego i Przedsawiciel Rady Rodziców naszej szkoły. 

4. Jury pod uwagę weźmie: 

 oddanie głównego przesłania konkursu, 

 walory estetyczne, 

 oryginalność, 

 jakość wykonania, 

 innowacyjność ;nowatorstwo 

5. Decyzje Jury są ostateczne. 

3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły 
www.gimnazjumjezykowe.radom.pl 

2. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody w czasie zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 

2014r godzina 16.00.RESURSA OBYWATELSKA. Organizator uhonoruje uczniów  

w dwóch kategoriach – klas V i VI nagrodą za I II III oraz dwoma wyróżnieniami. 

3. Prace laureatów będą prezentowane w Placówce na wystawie pokonkursowej od 30 maja 

do 30 czerwca 2014 roku w siedzibie szkoły. 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY 

http://www.gimnazjumjezykowe.radom.pl/

