
Regulamin konkursu na hymn szkoły  

  
I. Organizator konkursu  

1. Organizatorem konkursu na opracowanie tekstu hymnu szkoły jest Dyrektor oraz Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu. 

   
II. Cel konkursu  

1. Celem konkursu jest: 

- wyłonienie najlepszego tekstu hymnu Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka 
we Wrocławiu; 
- uświadomienie roli hymnu w lokalnym i szkolnym środowisku; 
- kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu narodowego, jakim jest hymn. 

  
III. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 25 im. 
Franciszka Juszczaka we Wrocławiu. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski. 
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 
SP nr 25 we Wrocławiu. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

  
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 
1. Tematyka hymnu SP 25 powinna być związana ze szkołą i jej patronem- Franciszkiem 
Juszczakiem, Polonią wrocławską, prawdami Polaków spod znaku Rodła 

2. Hymn powinien zawierać nie więcej niż 3 zwrotki oraz refren 
3. Hymn może mieć dwóch autorów. 
4. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 
5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa utwory. 

6. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko oraz adres e-mail 
autora. 
7. Prace konkursowe należy przekazać zarówno w formie elektronicznej (pendrive, płyta 
CD/DVD) jak i papierowej. 
  
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 
1. Prace należy składać do dnia 20 marca 2015r. do wychowawców klas lub p. Katarzyny 
Błasiak (s. 34). 
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 
będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
4. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość 
publikowania wybranego(ych) tekstu(ów). 

  
VI. Kryteria oceny prac konkursowych 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 



1) zgodność tekstu z danymi naszej szkoły, 

2) oryginalność tekstu, 
3) nawiązania do patrona szkoły- Franciszka Juszczaka, Polonii Wrocławskiej, Prawd 
Polaków spod Znaku Rodła. 

  
VII. Ocena prac konkursowych 

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 
1. p. Jolanta Dołęgowska – dyrektor ZSP nr 15 S.P. nr 25 we Wrocławiu 
2. p. Agnieszka Jaworowska – wicedyrektor S.P. nr 25 we Wrocławiu 
2. p. Katarzyna Błasiak– nauczyciel j. Polskiego, opiekun SU 

3. p. Patrycja Ciupa – nauczyciel muzyki 

4. ks. Krzysztof Deja – nauczyciel religii 

 

  
VIII. Rozstrzygni ęcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę 
konkursu do 25 marca 2015r. 

2.  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową. 
 

 


