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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu 

serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) 

i ich nauczycieli do udziału 

w V Międzyszkolnym Konkursie: Życie i twórczość Janoscha 

pod patronatem Pani Prezydent Miasta Zabrze 

 

Regulamin  V Międzyszkolnego Konkursu: 

 Życie i twórczość Janoscha 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Życie i twórczość Janoscha (Horsta 
Eckerta) jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Zabrzu. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych naszego 
miasta. 

3.  Cele konkursu: 
-   przybliżenie uczniom postaci Janoscha, 
-   rozwijanie zainteresowań czytelniczych polsko-niemiecką kulturą, 
- motywowanie młodych ludzi do bliższego poznania jednego z najbardziej 

znanych autorów książek dla dzieci. 
4. Za przygotowanie i organizację Międzyszkolnego Konkursu odpowiedzialny jest 

Komitet Organizacyjny w składzie:  mgr Wioleta Widuch, mgr Dorota Cebula, 
      mgr Lucyna Żelińska. 

Patronat nad konkursem objęła Pani Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata 
Mańka – Szulik. 

5.  Konkurs składa się z dwóch etapów: 
a) etap szkolny (pisemny) – odbędzie się w terminie ustalonym przez szkołę 
macierzystą, która przeprowadza wewnętrzne eliminacje i typuje do następnego 
etapu trzech najlepszych uczniów. Organizator zapewnia zgłoszonym szkołom 
test konkursowy i klucz odpowiedzi. 
b) etap finałowy (ustny) – odbędzie się 27.03.2015r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  nr 13 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wajdy 7, 41-800 
Zabrze, tel. (32) 271-49-32. 

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Szkoły biorące udział w konkursie przesyłają drogą mailową zgłoszenie do dnia 

10.03.2015r.(zał. nr 1). 
2. Po zgłoszeniu  się  szkoły  do  konkursu   organizatorzy  prześlą  test  konkursowy 

i klucz odpowiedzi.  
    Do 20.03.2015r. należy przesłać listę osób zakwalifikowanych do finału e- mailem 

zso_13@wp.pl (zał. nr 2) lub faxem (32 271 49 32) 

mailto:zso_13@wp.pl
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3. Uczestnicy etapu szkolnego piszą test wielokrotnego wyboru, przygotowany przez 
organizatorów konkursu. 
Etap finałowy (ustny) polegał będzie na udzieleniu odpowiedzi na  pytania, 
wylosowane przez uczestnika oraz na wykonaniu dodatkowych  zadań (np. 
puzzle, rysunek itp.) . 

4. Zakres materiału: 
a) etap szkolny: treść lektury Janoscha: Ach, jak cudowna jest Panama, Kraków: 
Signum 1992 (i inne wydania) oraz podstawowa wiedza na temat życia                             
i twórczości Janoscha. 
b) etap finałowy – zakres z etapu szkolnego oraz dodatkowo treść lektur 
Janoscha: 
- Idziemy po skarb, Kraków: Znak 2004, 
- Ja ciebie wyleczę, powiedział Miś, Kraków: Znak 2005, 
- Wielki bal dla Tygryska, Kraków: Znak 2004, 
- Tygrysek musi mieć rower, Kraków: Znak 2008 (oraz inne wydania). 

5. Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie szkolnego etapu 
konkursu, ocena prac według klucza i wyłonienie trzech najlepszych uczniów. 
Przed rozpoczęciem Komisja kseruje testy zgodnie z ilością uczestników. 
Zadania konkursowe będą traktowane jako poufne.  

      Podczas pisania testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy, ani porozumiewać 
się z innymi uczestnikami. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.zso13.zabrze.pl 
w zakładce konkursy. 

2. O wynikach końcowych decyduje komisja. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmują 

organizatorzy. 
4. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte                         

w regulaminie. 
5. Osoby nagrodzone wyrażają automatycznie zgodę na zamieszczenie swojego 

imienia i nazwiska oraz danych szkoły na stronie internetowej organizatora. 
6. Laureaci otrzymają pamiątkowe nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w etapie finałowym, a ich 
opiekunowie podziękowania za przygotowanie do konkursu. 

7. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela    
    sekretariat szkoły tel. 32 271 49 32 lub 516 082 181. 

 
 

Załączniki: 
Nr 1 – wzór zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie 
Nr 2 - wzór zgłoszenia uczestników 
Nr 3 – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
 

                                                                                   Organizatorzy konkursu: 
                mgr Wioleta Widuch 
                mgr Dorota Cebula 

        mgr Lucyna Żelińska   

Zapraszamy do uczestnictwa! 

http://www.zso13.zabrze.pl/
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Zgłoszenie uczestników do Międzyszkolnego Konkursu :           

Życie i twórczość Janoscha 

 

Etap szkolny  
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

 

Nazwa (numer) szkoły:……………………………………………………………………… 

 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwisko i imię organizatora etapu szkolnego:………………………………………………… 

 

e-mail:………………………………………………………………………………………… 

 

telefon:………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 

 

 

Zgłoszenie uczestników do Międzyszkolnego Konkursu o życiu  

i twórczości Janoscha 

 
Nazwa i adres szkoły, telefon, E – mail 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Uczniowie biorący udział w konkursie 

 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia klasa Nauczyciel prowadzący 

    

    

    

 

 

Pieczęć szkoły        Dyrektor szkoły 
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Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ w tym jego 

wizerunku/ 

 

-------------------------------------------------------------------- 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

do celów konkursu pt.: „Życie i twórczość Janoscha”, w którym uczestnik będzie brał udział. 

 

 

-----------------------------------------                           ----------------------------------------------------

----------------- 

(Miejscowość i data)                                              (imię i nazwisko rodzica) 

 


