
 

 

  REGULAMIN IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O POLSCE Z ELEMENTAMI WIEDZY O SZCZECINIE                        

„WIELKA, MAŁA OJCZYZNA” 

Wstęp 

Organizatorami konkursu „Wielka, mała Ojczyzna” dla uczniów klas trzecich szkół 

podstawowych są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 48  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Szczecinie: Krzysztof Perłowski, Ewa Terebus. 

Cele konkursu 

 Wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej. 

 Kształtowanie szacunku dla własnego państwa i jego symboli narodowych.  

 Popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa 

polskiego. 

 Pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej. 

 Dostarczenie radosnych przeżyć i satysfakcji z pogłębienia swojej wiedzy. 

 Wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji. 

Zakres materiału: mapa Polski i jej sąsiedzi, symbole narodowe, święta narodowe, wielcy 

Polacy, herby miast, zabytki i pomniki Szczecina i innych miast Polski, parki narodowe, 

polskie tradycje i obyczaje. 

 

Organizacja konkursu 

Konkurs odbywa się na dwóch poziomach: szkolnym i międzyszkolnym. 

I etap – szkolny 

Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

Szkoły. Komisja przeprowadza je w terminie do 8 kwietnia 2020 r.  

Etap ten pozwoli na wyłonienie trzech finalistów z klas trzecich z danej szkoły. 

 

 

II etap – międzyszkolny (finał) 

Finał odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej             

nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie. Czas trwania konkursu około 2 godzin. 

Zgłoszenie 



 

Na zgłoszenia szkół do konkursu organizatorzy czekają do 31 marca 2020 r. na adres  e 

– mail kperlowski@sp48szczecin.edu.pl lub telefonicznie 697 119 178  (Krzysztof 

Perłowski) – wówczas zgłaszający nauczyciele otrzymają przygotowane przez 

organizatorów eliminacje szkolne. 

Szkoła, która podejmie decyzję o udziale w konkursie, zobowiązana jest w terminie do                    

3 kwietnia 2020 r. potwierdzić swój udział na formularzu zgłoszeniowym pod adresem: 

Szkoła Podstawowa nr 48 

im .Kawalerów Orderu Uśmiechu  

ul. Czorsztyńska 35, 71 – 201 Szczecin 

tel/fax 91 4873303 

 e – mail sp48@miasto.szczecin.pl lub kperlowski@sp48szczecin.edu.pl  

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku                           w 

materiałach konkursowych i pokonkursowych. 

*Zgody rodziców (opiekunów prawnych) prosimy przysłać razem ze zgłoszeniem (skan) bądź  

dostarczyć w dniu konkursu. 
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