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Szkoła Podstawowa   im. Armii Krajowej 
w Wielkich Drogach 
32-051 Wielkie Drogi 

 
 

 
www.spwielkiedrogi.pl                                   e-mail: spwielkiedrogi@vp.pl                        tel./fax 12 270-60-02 

 

 

REGULAMIN 
Gminnego Konkursu Wiedzy o  Unii Europejskiej 

i Miastach Partnerskich Skawiny 
w ramach 

 
MIĘDZYSZKOLNEGO  FORUM UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH POD HASŁEM „Ja Europejczyk” 
 

I. Organizator forum: 
 
     Organizatorem forum jest Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa 
Miast oraz Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach.  
 
II. Forum przeznaczone jest dla uczniów klas IV – VIII szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina. 
 
III. Cele Forum: 
 

1. Rozwijanie kreatywności uczniów. 
2. Wspieranie procesów integracji europejskiej. 
3. Poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej. 
4. Propagowanie idei aktywnego obywatela UE . 
5. Edukacja wśród kolejnych pokoleń młodych Europejczyków.  
6. Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów. 
7. Promocja Skawiny i miast partnerskich: Turčianskich Teplic 

(Słowacja), Holešova (Czechy), Roztok (Czechy), Hürth (Niemcy), 
Thetford (Wielka Brytania), Civitanova Marche (Włochy) i 
Przemyślan (Ukraina). 

8. Wzajemne poznawanie partnerów, rozwijanie zainteresowań i 
poszerzania wiedzy o miastach partnerskich Skawiny. 

9. Umożliwienie młodym mieszkańcom naszej Gminy poznanie 
atrakcji miast partnerskich.  

10. Otwarcie młodych mieszkańców na dziedzictwo europejskiej 
kultury i historii.  

11. Propagowanie idei partnerstwa miast.  
 

http://www.spwielkiedrogi.pl/
mailto:spwielkiedrogi@vp.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hole%C5%A1ov
https://pl.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCrth
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IV. Organizacja konkursu w ramach Międzyszkolnego Forum Uczniów 
Szkół Podstawowych: 
 

1. Za organizację i przeprowadzenie Forum, które odbędzie się dnia 
28 września (wtorek) 2021r. o godzinie 10.00  
odpowiedzialni są Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach oraz 
Skawińskie Stowarzyszenia Partnerstwa Miast (SSPM). 

2. Każda szkoła zgłasza do uczestnictwa w forum 3 uczestników, 
którzy będę stanowić jedną drużynę. 

3. Szkoły zgłaszają swój udział w forum w sekretariacie Szkoły 
Podstawowej w Wielkich Drogach telefonicznie (12 270-60-
02), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
spwielkiedrogi@vp.pl do dnia 20 września 2021 r.  W dniu 
Forum należy dostarczyć zgodę na udział oraz przetwarzanie 
danych osobowych. Organizatorzy zwracają się także z prośbą o 
podanie imienia i nazwiska nauczyciela, który będzie 
odpowiedzialny za konkurs w każdej szkole.  

4. Etap szkolny szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają w 
dowolnym terminie we własnym zakresie. 

5. Etap międzyszkolny konkursu wiedzy  o Unii Europejskiej i 
miastach partnerskich   Skawiny” zostanie przeprowadzony dnia 
28 września (wtorek) 2021 r. o godzinie 10.00 w Szkole 
Podstawowej w Wielkich Drogach w formie pisemnej (zadania 
otwarte i zamknięte) a indywidualny wynik każdego uczestnika 
będzie miał wpływ na wynik całej drużyny. 

6. Prace uczestników oceniać będzie komisja powołana przez 
organizatorów. 

7. W przypadku nasilania obostrzeń związanych z COVID-19 
organizatorzy dopuszczają możliwość przeprowadzenia Etapu 
międzyszkolnego konkursu na terenie szkół biorących udział w 
konkursie.  

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za poszczególne 
miejsca i dyplomy uczestnictwa oraz gadżety. 

9. Przewiduje się przyznanie nagród dla uczestników w sposób 
następujący 

10. Nagrody: 
za zajęcia I miejsca – dla 3 osobowej drużyny 
za zajęcia II miejsca – dla 3 osobowej drużyny 
za zajęcia III miejsca – dla 3 osobowej drużyny. 
Wyróżnienia - 10 

11. Ogłoszenie i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego                                     
finału w Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach –  o dacie 
spotkania organizatorzy poinformują odrębnym zaproszeniem. 

12. W sytuacji zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 
nagrody zostaną przekazane przez organizatorów do szkół. 

13. Sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez    
organizatorów. 

mailto:spwielkiedrogi@vp.pl
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Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz 
umieszczenia  wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych. 
 
 
V. Konkurs - zakres wiedzy : 

 Historia i cele działalności Skawińskiego Stowarzyszania 
Partnerstwa Miast (zarys). 

 Miasta partnerskie Skawiny – położenie, historia, współpraca ze 
Skawiną. 

 Podstawowe wiadomości dotyczące krajów należących do Unii 
Europejskiej: 
-    historia integracji w zarysie (najważniejsze daty), założyciele 
zjednoczonej Europy, symbole, funkcjonowanie UE, organy 
unijne. 
- kraje członkowskie (rok przystąpienia, flaga, stolica, położenie  
geograficzne, sławni ludzie, ciekawostki, itp.) 

 
VI. Rekomendowane źródła informacji: 

 
 Strona internetowa Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa 

Miast – www.partnerstwo-skawina.pl 
 Miasta partnerskie Skawiny 2018 – publikacja Urzędu Miasta 

Skawiny 
 „Dziś i jutro” – podręcznik do Wiedzy o społeczeństwie dla 

Szkoły Podstawowej (Nowa Era) – Rozdział VI, lekcja 2 Unia 
Europejska, 3 Polska w Unii Europejskiej.  

 https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_pl 
 https://europa.eu/european-union/about-

eu/symbols/anthem_pl 
 
Dodatkowych informacji udziela  Dariusz Sławiński: 
tel. 12 270-60-02, lub sladarek@interia.pl 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina w 
ramach konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami”.  
 
Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w konkursie 
 
 
    

http://www.partnerstwo-skawina.pl/
mailto:sladarek@interia.pl
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Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na 

udział mojego dziecka   ………… …………… …………….   (imię i nazwisko)           
w Międzyszkolnym Forum Uczniów Szkół Podstawowych organizowanym  

przez Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Szkołę Podstawową im. 

Armii Krajowej w Wielkich Drogach  
 
 
 
 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na: 

 publikowanie zdjęć  mojego dziecka 

 podawanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie: 

imię i nazwisko, klasa….  

 

 w ramach Międzyszkolnego Forum Uczniów Szkół Podstawowych 
organizowanego  przez Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Szkołę 

Podstawową im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach na oficjalnych kanałach i 

nośnikach jak: 

 Np. Oficjalne strony internetowe, 

 Tradycyjne media(radio, prasa lokalna telewizja). 

 

 
Imię i nazwisko dziecka…………………………………. 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego………………………. 

 


