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                                                                                                               Lubawa, 31 stycznia 2023r. 

KOMUNIKAT DYREKTORA 

Na podstawie zarządzenia 5/2023 dyrektora szkoły z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie 
kultywowania dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia daty dorocznego Święta Szkoły  
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie dyrektor szkoły z okazji Dnia Patrona,   
w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika ogłasza Konkursy dla dzieci i młodzieży zgodnie z 
podanymi poniżej Regulaminami: 
 
 
Uwagi ogólne: 

Podstawą organizacji Dnia Patrona jest wzbudzenie zainteresowania życiem i działalnością Mikołaja 
Kopernika- patrona naszej szkoły oraz poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu wiedzy 
historycznej, geograficznej, astronomicznej, ekonomicznej, a także uczczenie pamięci patrona. 
Szczególną uwagę organizator przywiązuje do poszerzenia wiedzy na temat związków Mikołaja 
Kopernika z Lubawą. Nauczyciele mają na celu uczenie szlachetnej rywalizacji, kształtowanie 
wrażliwości  estetycznej oraz zachęcanie do kreatywności. Niezwykle ważne jest rozwijanie talentów  
i promowanie uczniów uzdolnionych. 
 
Cele konkursów: 

 przybliżenie sylwetki wielkiego Polaka, 

 przybliżenie informacji na temat związków Mikołaja Kopernika z naszym miastem Lubawą, 

 rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia informacji i kształcenie 

umiejętności analizowania różnych źródeł informacji, 

 wzbogacanie wiedzy historycznej, geograficznej związanej z życiem i działalnością Patrona, 

 rozbudzanie zainteresowania astronomią  i odkryciami w tej dziedzinie wiedzy, 

 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, 

 uświadomienie praktycznego znaczenia wiedzy astronomicznej, 

 integracja społeczności szkolnej poprzez rozwój tradycji szkoły. 
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Uczestnicy i organizatorzy: 

Konkursy są adresowane do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie  
Organizatorami konkursów są nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie  

 
Regulamin konkursów: 

1. Dzień Patrona to impreza skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Lubawie oraz społeczności lokalnej i zaproszonych gości, która będzie odbędzie 

się 28 lutego 2023 r. o godz. 10.30 w hali sportowej przy ul. Św. Barbary 45. 

2. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursach interdyscyplinarnych. 

3. Wszyscy chętni uczniowie szkoły mają prawo uczestniczyć we wszystkich ogłoszonych 

konkursach. 

4. Członek Komisji zostaje wyłączony z prac Komisji w przypadku udziału w Konkursie lub w 

przypadku, kiedy członek jest wychowawcą klasy, która bierze udział w konkursie. 

5. Wybór uczestników biorących udział w konkursach oraz formę w jakiej zostaną oni wyłonieni, 

pozostawia się nauczycielom- wychowawcom. 

6. Komisje konkursowe/jury poszczególnych konkursów zobowiązuje się przekazywania 

bieżących informacji na temat wyników. 

7. Każdy uczestnik, jego prawny opiekun zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prawie 

do udostępniania i rozpowszechniania prac. 

8. Dyrektor szkoły wyznacza koordynatorów Dnia Patrona: p. Jolantę Knoblauch i p. Joannę 

Mazurowską. 
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KONKURS  1                            

KONKURS DLA KLAS I-III SZKOŁY 

 Konkurs na pracę plastyczną, której tematem jest: 

KARTKA URODZINOWA DLA MIKOŁAJA KOPERNIKA 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, 

akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie 

formy plastyczne płaskie i trwałe: 

-Prace powinny być wykonane na sztywnym papierze typu brystol. Prace nie mogą być grupowe.   

-Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.  

-Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.  Prace przygotowane na konkurs muszą 

być pracami własnymi.  

-Kryteria oceny zgłoszonych prac są następujące:   zgodność pracy z tematem,  walory artystyczne 

takie jak kompozycja, technika, wykonanie,  stopień trudności wykonanej pracy,  jakość wykonania, 

staranność, estetyka,  oryginalność oraz pomysłowość.  

-Prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora.  

-Dopuszczalny format prac dla uczestników: A4 oraz A3.   

-Ostateczny termin złożenia prac to  23 lutego 2023 roku.  

Organizator przewiduje nagrodzić wszystkich uczestników pamiątkowymi dyplomami z okazji Dnia 

Patrona i 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz wyłonić trzech zwycięzców i nagrodzić ich  

nagrodami rzeczowymi. Wszyscy nagrodzenie zostaną wyróżnieni podczas szkolnych uroczystości w 

dniu 28 lutego 2023r. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na terenie szkoły w czasie 

Uroczystości. 

Opisane prace należy złożyć do wychowawców klas. 

Dyrektor szkoły powołuje Komisję konkursową w składzie 

Nauczyciele: 
Joanna Mazurowska - przewodnicząca 
Anna Leśniewska- członek 
Anna Dombrowska – członek 
Aneta Kordalska – Ozirof-członek 
Członkowie Rady samorządu uczniowskiego: 
Wiktoria Liszewska-członek 
Antonina Pawska-członek 

w pracach Komisji bierze udział wicedyrektor szkoły p. Jolanta Knoblauch 
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oraz zobowiązuję członków Komisji do rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 23 lutego 2023r.,do 

przekazania niezwłocznie wyników Konkursu dyrektorowi szkoły oraz do przygotowania wystawy 

wszystkich prac z wyeksponowaniem prac nagrodzonych, do przygotowania krótkiego protokołu 

wyboru i fotorelacji na stronę www szkoły i fb. 

 

KONKURS  2                            

KONKURS DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KONKURS NA NAJBARDZIEJ KOSMICZNĄ SALĘ LEKCYJNĄ 

Uczniowie pod kierunkiem wychowawców klas dekorują swoją salę. Podczas oceniania będzie brane 

pod uwagę: nawiązanie do życia i działalności Mikołaja Kopernika w tym związki z Lubawą, 

oryginalność wystroju, estetyka wykonania, czystość sal, samodzielność wykonania dekoracji.  

Dekoracja powinna zostać wykonana na 31 marca 2023 r. 

Organizator przewiduje nagrodzić klasy pamiątkowymi dyplomami z okazji Dnia Patrona i 550. 

rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz nagrodzić zwycięską klasę nagrodą.  

Dyrektor szkoły powołuje Komisję konkursową w składzie 
Nauczyciele: 
Jolanta Knoblauch- przewodnicząca; 
Anna Rykaczewska– członek 
Kamila Długokęcka - członek 
Anna Sass-Stefaniak- członek 
Członkowie Rady samorządu uczniowskiego: 
Zofia Kaczorowska-członek 
Hanna Więczkowska-członek 
Wiktoria Liszewska-członek 
Antonina Pawska-członek 
w pracach Komisji bierze udział wicedyrektor szkoły p. Joanna Mazurowska 
oraz zobowiązuję członków Komisji do rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 10 kwietnia 2023r. oraz do 

przygotowania video i fotorelacji z Konkursu, przedstawienia wszystkich sal, do przygotowania 

krótkiego protokołu wyboru zwycięzcy i zamieszczenia  materiału video i fotorelacji na stronie www 

szkoły i fb. 
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KONKURS  3                           

KONKURS DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 Konkurs na pracę plastyczną, której tematem jest:  

KARTKA URODZINOWA DLA MIKOŁAJA KOPERNIKA 

Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, praca musi obowiązkowo zawierać 

elementy związane ze Szkoła Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Lubawie i elementy związane 

z Lubawą, te elementy nie muszą być motywem przewodnim: 

-Prace przygotowane na konkurs muszą być pracami własnymi.  

-Kryteria oceny zgłoszonych prac są następujące: zgodność pracy z tematem,  walory artystyczne 

takie jak kompozycja, technika, wykonanie,  stopień trudności wykonanej pracy,  jakość wykonania, 

staranność, estetyka,  oryginalność oraz pomysłowość.  

-Prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora.  

-Dopuszczalny format prac dla uczestników: A4 oraz A3.   

Ostateczny termin złożenia prac to 24 luty 2023 roku.  

Opisane prace należy złożyć u nauczyciela plastyki. 

ZWYCIĘSKA PRACA POZA NAGRODĄ RZECZOWĄ ZOSTANIE PRACĄ, KTÓREJ REPRODUKCJA BĘDZIE 

OFICJALNĄ KARTĄ URODZINOWĄ WYSYŁANĄ PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ DO WSZYSTKICH SZKÓŁ 

KOPERNIKAŃSKICH W POLSCE.  

Organizator przewiduje nagrodzić wszystkich uczestników pamiątkowymi dyplomami z okazji Dnia 

Patrona i 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz wyłonić trzech zwycięzców i nagrodzić ich  

nagrodami rzeczowymi. Wszyscy nagrodzeni zostaną wyróżnieni podczas szkolnych uroczystości w 

dniu 28 lutego 2023r. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na terenie szkoły. 

Dyrektor szkoły powołuje Komisję konkursową w składzie 
Nauczyciele: 
Mirosław Kowalczyk- przewodniczący; 
Michał Kanterewicz – członek 
Stanisław Grzywacz-członek 
Anita Witkowska-Szczepańska- członek 
Członkowie Rady samorządu uczniowskiego: 
Zofia Kaczorowska-członek 
Hanna Więczkowska-członek 
w pracach Komisji biorą udział wicedyrektorzy szkoły 
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oraz zobowiązuję członków Komisji do rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 24 lutego 2023r. oraz do 

przygotowania wystawy wszystkich prac z wyeksponowaniem prac nagrodzonych, do przygotowania 

krótkiego protokołu wyboru i fotorelacji na stronę www szkoły i fb. 

KONKURS  4 

KONKURS DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KONKURS WIEDZY O MIKOŁAJU KOPERNIKU W TYM HISTORIA 

SZKOŁY ZWIĄZANA Z PATRONEM Z WYKORZYSTANIEM FORMULARZA GOOGLE 

Zakres materiału, tematykę Konkursu, materiały do wykorzystania w przygotowaniu się do Konkursu 

przedstawiają nauczyciele historii podczas zajęć lekcyjnych.  

Konkurs w I etapie będzie przeprowadzony w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza 

Google do dnia 31 marca 2023r. dla wszystkich chętnych uczniów klas IV-VIII, drugi etap to 

wyłonienie zwycięzców przez Komisję Konkursową w formie pisemnej lub ustnej.  

Komisja konkursowa przygotowuje materiały konkursowe. 

Formę drugiego etapu pozostawia się Komisji konkursowej, rozstrzygniecie konkursu do 30 kwietnia 

2023r. 

Organizator przewiduje nagrodzić wszystkich uczestników pamiątkowymi dyplomami z okazji Dnia 

Patrona i 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz wyłonić zwycięzców na każdym poziomie 

wiekowym, zwycięzcę klas 4,5,6,7 i 8. Nagrodzić ich  nagrodami rzeczowymi. Wszyscy nagrodzeni 

zostaną wyróżnieni podczas szkolnych uroczystości.  

Dyrektor szkoły powołuje Komisję konkursową w składzie 
Nauczyciele: 
Jolanta Knoblauch- przewodnicząca; 
Teresa Kłosowska – członek 
Stanisław Grzywacz-członek 
Witold Fafiński- członek 
Aleksandra Zimnicka- członek 
Łukasz Szauer- członek 
Członkowie Rady samorządu uczniowskiego: 
Wiktoria Liszewska-członek 
Antonina Pawska-członek 
w pracach Komisji bierze udział wicedyrektor Joanna Mazurowska 
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oraz zobowiązuję członków Komisji do rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 24 maja 2023r. oraz do 

przygotowania protokołu wyboru i fotorelacji na stronę www szkoły i fb. 

KONKURS  5 

KONKURS DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

MIKOŁAJ KOPERNIK W LUBAWIE – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA. PREZENTACJA 

POWINNA ZAWIERAĆ OD 10 DO 15 SLAJDÓW. 

Prezentacja powinna być:  

 multimedialna – dobrze zrobiona prezentacja powinna zawierać co najmniej dwa elementy 

statyczne np. tekst, zdjęcia, grafikę  i co najmniej jeden składnik dynamiczny np. wideo, audio 

lub animacja;  

 spójna – każdy element prezentacji powinien stanowić spójną całość całego projektu 

prezentacji – bez możliwości wywierania oddzielnej kontroli nad różnymi jej częściami. 

Proszę pamiętać o podaniu źródła informacji. 

 Prezentacja będzie oceniana pod kątem merytorycznym i technicznym,  dlatego też uczestnicy 

konkursu proszeni są o przesłanie wykonanej pracy na czat aplikacji TEAMS do p. Katarzyny 

Trzeszewskiej – nauczyciela informatyki do 30 kwietnia 2023r. 

ZWYCIĘSKA PRACA POZA NAGRODĄ RZECZOWĄ ZOSTANIE PRACĄ, KTÓRA BĘDZIE W ROKU 2023 W 

SPOSÓB STAŁY PREZENTOWANA NA STRONIE WWW SZKOŁY ORAZ BĘDZIE WYKORZYSTYWANA DO 

PROMOCJI SZKOŁY I MIASTA PODCZAS UDZIAŁU NASZEJ SZKOŁY W ZJEZDIE SZKÓŁ 

KOPERNIKAŃSKICH. 

Organizator przewiduje nagrodzić wszystkich uczestników pamiątkowymi dyplomami z okazji Dnia 

Patrona i 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz wyłonić trzech zwycięzców i nagrodzić ich  

nagrodami rzeczowymi. Wszyscy nagrodzeni zostaną wyróżnieni podczas szkolnych uroczystości.  

Dyrektor szkoły powołuje Komisję konkursową w składzie 
Nauczyciele: 
Mirosław Kowalczyk- przewodniczący 
Katarzyna Trzeszewska – członek 
Piotr Lontkowski-członek 
Agnieszka Hejda- członek 
Członkowie Rady samorządu uczniowskiego: 
Zofia Kaczorowska-członek 
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Hanna Więczkowska-członek 
Wiktoria Liszewska-członek 
Antonina Pawska-członek 
w pracach Komisji biorą udział wicedyrektorzy szkoły 
oraz zobowiązuję członków Komisji do rozstrzygnięcia Konkursu do dnia 24 maja 2023r. oraz do 

przygotowania prezentacji wszystkich spełniających wymogi konkursowe prac z wyeksponowaniem 

prac nagrodzonych, tak aby wszyscy uczniowie mogli obejrzeć je na szkolnej tablicy multimedialnej w 

korytarzach szkoły, do przygotowania krótkiego protokołu wyboru i przygotowania prezentacji na 

stronę www szkoły i fb. 

KONKURS  6 

KONKURS OTWARTY 

(OD)LOTY KOPERNIKA- II OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 

ŚWIATA DŁUGOŚCI LOTÓW SAMOLOTÓW PAPIEROWYCH 

Konkurs współorganizuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” Lubawa  
W zawodach mogą uczestniczyć dziewczęta i chłopcy.   
Prawo startu mają osoby w wieku od 1 do 99 roku życia. 
Konkurs rozgrywany jest w kategoriach wiekowych 
I – do 7 lat 
II- 7-10 lat 
III- 11-14 lat 
IV- 15- 99 lat 
 
Turniej rozegrany zostanie 5.12.2023 r., rozpoczęcie zawodów o godz. 11.00.  
Miejsce rozegrania zawodów: hala sportowa ul. Św. Barbary 45. 
  
Zgłoszenia do zawodów przyjmuje sekretariat szkoły i nauczyciele wychowania fizycznego w pokoju 
nauczycielskim w-f do 5.12.2023r.   
 
Regulamin Konkursu: 

1. Konkurencja rozpoczyna się od zgłoszenia uczestnika z kartką papieru. 
2. Uczestnik przed rzutem własnoręcznie składa papierowy „samolot” z kartki papieru ( kartka 

przygotowana przez organizatora w formacie A4 i A3). 
3. Rzut wykonany jest w dowolny sposób (z rozbiegu lub z miejsca) zza linii, której nie wolno 

przekroczyć. 
4. Sędziowie dokonują pomiaru odległości lotu „samolotu” od linii startowej. 
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5. Liczy się odległość od linii startowej do miejsca, w którym „samolot” pierwszy raz będzie miał 
kontakt z podłogą. 

6. O kolejności rywalizacji decyduje odległość lotu „samolotu”. 
7. Pierwsze miejsce zajmuje zawodnik, którego „samolot” pokona najdłuższą odległość w 

powietrzu. 
8. Każdy uczestnik ma prawo do wykonania dwóch prób, a do rywalizacji liczony jest lepszy 

wynik. 
9. Przy jednakowych wynikach rozegrana zostanie dogrywka – aż do wyłonienia zwycięzcy.  

 
Organizator przewiduje nagrodzić wszystkich uczestników pamiątkowymi dyplomami z okazji Dnia 

Patrona i 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz wyłonić zwycięzców grup wiekowych i 

nagrodzić ich pamiątkowymi pucharami  nagrodami rzeczowymi. Wszyscy nagrodzeni zostaną 

wyróżnieni podczas szkolnych uroczystości.  

Dyrektor szkoły powołuje Komisję konkursową w składzie 
Nauczyciele: 
Mirosław Kowalczyk- przewodniczący 
Henryk Mężykowski – członek 
Beata Kozłowska-członek 
Andrzej Wiergowski- członek 
Jerzy Sendlewski-członek 
Paweł Szefler- członek 
Mirosława Groszkowska-członek 
Sabina Kobacka- członek 
Anna Gsell- członek 
Członkowie Rady samorządu uczniowskiego: 
Zofia Kaczorowska-członek 
Hanna Więczkowska-członek 
Wiktoria Liszewska-członek 
Antonina Pawska-członek 
oraz zobowiązuję członków Komisji do rozstrzygnięcia Konkursu do dnia 6 grudnia 2023r., do 

przygotowania krótkiego protokołu wyboru i przygotowania relacji na stronę www szkoły i fb. 

Wyznaczam koordynatora Konkursu p. Henryka Mężykowskiego. 

 

                                                                                                                                      Dyrektor: M. Kowalczyk 

http://www.sp.lubawa.pl/
mailto:sp@lubawa.pl

