Regulamin Konkursu Dziennikarskiego
pod hasłem „Wydajemy gazetkę szkolną”
Edycja I – rok szkolny 2021/2022
organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Bieniewicach
pod honorowym patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
Starosty Warszawskiego Zachodniego,
Burmistrza Błonia
i
pod patronatem medialnym
Błońskiego Informatora Samorządowego
Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Bieniewicach.
2. Dane adresowe Organizatora:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
ul. Błońska 62
05-870 Błonie
3. Koordynator konkursu:
Edyta Włodarska
Tel. 22 725 30 93
e- mail: konkursgazetka@spbieniewice.edu.pl
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Ewa Stolarczyk
Tel. 22 725 30 93
e-mail: ewa.stolarczyk@spbieniewice.edu.pl
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5. Organizator zamieszcza informacje na temat konkursu na stronie
internetowej szkoły: www.zsbieniewice.blonie.pl

Cele główne konkursu:
1.Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zespołów redakcyjnych gazetek
szkolnych z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022.
2. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
3. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.
4. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.

Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie zainteresowań dziennikarskich.
 Rozwijanie kreatywności, innowacyjności.
 Rozwijanie zdolności tworzenia tekstów literacko-publicystycznych.
 Rozwijanie umiejętności rozumienia i krytycznego myślenia.
 Poznanie zasad pracy redakcyjnej.
 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi.
2. Rozwijanie kompetencji medialnych.
 Rozumienie natury i roli mediów we współczesnym świecie.
 Doskonalenie umiejętności selekcjonowania informacji.
3. Rozwijanie kompetencji informatycznych.
 Korzystanie z metod kształcenia wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne.
 Rozwijanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych,
urządzeń multimedialnych do tworzenia gazetek.
4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
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Założenia konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich zespołów redakcyjnych szkół
podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przesłać trzy papierowe egzemplarze
datowanych gazetek szkolnych lub trzy gazetki w wersji elektronicznej (wydane
w bieżącym roku szkolnym).
3. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach :
- klasy I-III szkoły podstawowej (wersja papierowa);
- klasy IV-VIII szkoły podstawowej (wersja papierowa);
- klasy I-III szkoły podstawowej (wersja elektroniczna);
- klasy IV- VIII szkoły podstawowej (wersja elektroniczna).
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Oryginalność podejmowanych tematów.
2. Przedstawianie tematów ważnych dla środowiska szkolnego.
3. Estetyka gazetek (rozmieszczenie tekstów, winiety tytułowej i winietek
działów, stopki redakcyjnej, używanie ,,światła’’- wykorzystanie miejsca
w gazetce itp.).
4. Budowa gazetek: strona tytułowa, wyczerpująca stopka redakcyjna,
numeracja stron, itp.
5. Pomysłowość w konstrukcji tekstu - artykuł wstępny, podtytuły, śródtytuły,
zwięzłość tekstu.
6. Poprawność pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym
7. Różnorodność form dziennikarskich (wywiady, recenzje, sprawozdania).
Etapy konkursu:
I etap 16 maja 2022 r. jury w składzie: dziennikarze, grafik i nauczyciele
poloniści, spośród wszystkich nadesłanych gazetek szkolnych wyłoni dziesięć
najlepszych.
II etap 23 maja 2022 r. jury w pełnym składzie ustali ostateczne wyniki
konkursu, wybierając zwycięskie zespoły redakcyjne spośród dziesięciu
najlepszych gazetek szkolnych ( wybranych w I etapie konkursu).
Zgłoszenia
1. Gazetki konkursowe w wersji papierowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dziecka
należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu wraz z dopiskiem:
„Konkurs Dziennikarski”
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
ul. Błońska 62
05-870 Błonie
2. Gazetki konkursowe tylko w wersji elektronicznej należy wysłać na adres
e-mail: konkursgazetka@spbieniewice.edu.pl. Dodatkowo należy przesłać
pocztą tradycyjną wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych i publikację wizerunku dziecka na adres organizatora wraz
z dopiskiem:
,,Konkurs Dziennikarski”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
ul. Błońska 62
05-870 Błonie
3. Karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych i publikację wizerunku
dziecka będzie dostępna na stronie internetowej szkoły:
www.zsbieniewice.blonie.pl

Uwagi końcowe
 Od werdyktu Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 Nadesłane komplety gazetek nie podlegają zwrotowi i przechodzą na
własność organizatora.
 Nagrody nieodebrane w ciągu czterech tygodni od ogłoszenia wyników
przechodzą do puli nagród następnej edycji konkursu.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia.doc.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dziecka
( podpisana przez rodzica).
3. Harmonogram Konkursu Dziennikarskiego.
* Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
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podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły.
* Konkurs odbywa się w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji i Nauki,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.
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