
 

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących 

                                   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II 

96-100 Skierniewice, ul. M. Konopnickiej 5 

tel./faks (0-46) 833-20-67   
 

 

REGULAMIN XIV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

„DZIEJE POLSKI W LEGENDACH” 

 
1. ORGANIZATOR KONKURSU                       

ZSSO Szkoła Podstawowa nr 5             

ul. M. Konopnickiej 5                              

96-100 Skierniewice 

tel. (0-46) 833-20-67 

 

2. CELE KONKURSU: 

• rozbudzanie zainteresowań historią Polski, 

• wyrabianie poczucia przynależności narodowej, 

• rozwijanie nawyków czytelniczych, 

• integracja środowisk szkolnych. 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

Uczniowie klas III  

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Nauczyciele – wychowawcy klas wyłaniają zainteresowanych konkursem 

uczniów. 

 

I ETAP – powinien odbyć się w poszczególnych szkołach do 9 marca 

2020 r. Nauczyciele mają za zadanie wyłonić dwoje uczniów 

z klas III. Dopuszcza się udział 3 uczniów, jeśli wśród nich jest 2 z tą 

samą ilością punktów. Wytypowani uczniowie będą reprezentować szkołę 

na szczeblu międzyszkolnym. Sposób wytypowania uczniów jest dowolny 

w każdej szkole. 
 

II ETAP – odbędzie się dnia 26 marca 2020 r. o godz. 13. 40 w Szkole 

Podstawowej nr 5. Wezmą w nim udział uczniowie zakwalifikowani do 

drugiego etapu. Planowane zakończenie konkursu około godz. 16.00. 

Nauczyciele zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia (załącznik 

do regulaminu) i nadesłania jej do sekretariatu SP nr 5 do dnia  

16 marca 2020 r. 

 

          Dodatkowe informacje można uzyskać: Małgorzata Danelska  

                                                                          tel. 508 479 868 



 

 
 

 

 

........................................................ 

pieczątka szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA / UCZESTNICTWA 

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE 

„DZIEJE POLSKI W LEGENDACH” 

 

 

 

 
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

1   

2  
 

 

 

 

 

 

 

........................................ 
podpis nauczyciela – opiekuna 

 



Rodzice uczestników konkursu oraz uczniowie wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych, zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) dla potrzeb konkursu, do zamieszczenia 

wizerunku i danych w środkach masowego przekazu oraz na stronie 

internetowej Organizatora.  

 

5. LITERATURA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Legendy: 

• Podanie o Lechu – C. Niewiadomska 

• Podanie o Popielu – C. Niewiadomska 

• Piast – C. Niewiadomska 

• Wiano świętej Kingi – W. L. Anczyc 

• Kazimierz Wielki kumem – C. Niewiadomska 

• Legenda o Podhalu – W. Orkan 

• Morskie Oko – J. Kasprowicz 

• Janosik – Z. Urbanowska wg. Stopki 

• Zamek Łęczycki – Boruta – E. Jezierski 

• Jaś Grajek i królowa Bona – R. Zmorski 

• Złota kaczka – A. Oppman 

• Bazyliszek – A. Oppman 

• Syrena – A. Oppman 

• O Kraku, smoku wawelskim i o królewnie Wandzie – J. Kraszewski 

• Rycerze śpiący pod Wawelem – K. Wójcicki 

• Skarby zamku Tenczyńskiego – E. Jezierski 

• Sokołowa skała – E. Jezierski 

• Stopka królowej Jadwigi – K. Wójcicki 

•   Konstancja – młodzieńcze natchnienie Chopina 

•   Dorotka – faworyta carska 

•   Świecące szkielety w oknach sejmiku 

•   Sabediana – nieszczęsna branka 

 

Wszystkie legendy, z którymi należy się zapoznać pochodzą z książki 

„Legendy polskie” wydawnictwa „Zielona Sowa”.  

Cztery, ostatnie legendy związane ze Skierniewicami dostępne na 

stronie Urzędu Miasta. 
Odpowiedzialne: 

Małgorzata Danelska 

Halina Fastyn 

Renata Seliga 

Elżbieta Zwolińska 

 

 



Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu XIV 

Międzyszkolnego Konkursu „Dzieje Polski w legendach” i wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

..........................................................w zakresie niezbędnym dla potrzeb 

niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) 

oraz do: zamieszczenia wizerunku i danych w środkach masowego 

przekazu oraz na stronie internetowej szkoły:  

www.zsso-skierniewice.pl (zdjęcia, protokoły, inne materiały informacyjne 

z konkursu) 

 

................                                                      …................................................... 

   data                                                             podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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