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Regulamin 
konkursu na najlepszą gazetkę szkolną 

województwa mazowieckiego 
edycja III 

 
§ 1 

Organizator konkursu 
 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 368  im. Polskich Olimpijczyków 

w Warszawie. 
 

2. Adres Organizatora: 
 

Szkoła Podstawowa nr 368 
im. Polskich Olimpijczyków 
03- 289 Warszawa 
ul. Ostródzka 175 

 
3. Koordynator i osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 
 

Anna Polak-Znojek  
tel.: 22 741 60 45 
tel.: 22 743-00-75 
tel.: 22 675-37-99 
e-mail: konkursy@gim164.edu.pl 
 

4. Organizator udostępnia informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej: 
sp368.edu.pl/konkurs-gazetka-szkolna 

 
§ 2. 

Cel konkursu 
 
Wyłonienie najlepszych gazetek szkolnych województwa mazowieckiego, które ukazały 
się w roku szkolnym 2018-2019. 
 
Cele szczegółowe: 
 
1. Doskonalenie warsztatu oraz rozwijanie zainteresowań dziennikarskich: 

 rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i prezentowania własnych opinii, 
 rozwijanie wyobraźni twórczej, 
 rozwijanie zdolności i umiejętności literacko-publicystycznych. 
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2. Rozwijanie kompetencji medialnych i informatycznych: 
 kształcenie umiejętności pozyskiwania, selekcji i krytycznej analizy informacji 

pochodzących z różnych źródeł, 
 rozwijanie umiejętności wykorzystywania urządzeń multimedialnych do tworzenia 

tekstów i szaty graficznej gazetek. 
 
3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych: 

 zachęcanie do czytelnictwa poprzez podejmowanie tematyki bliskiej danej 
społeczności szkolnej. 

 
§ 3. 

Założenia konkursu 
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie zespoły redakcyjne szkół podstawowych 

wraz z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi i szkół ponadpodstawowych z 
województwa mazowieckiego. 

2. Zadaniem uczestników jest przesłanie minimum trzech (nie więcej niż pięciu) 
egzemplarzy datowanych gazetek szkolnych wydanych w bieżącym roku szkolnym. 

3. Gazetki oceniane będą w dwóch kategoriach: 
 

I. szkoły podstawowe (wraz z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi), 
II. szkoły ponadpodstawowe. 

 
§ 4. 

Kryteria oceny 
 
1. Merytoryczna zawartość tekstów: 

- podejmowanie problemów istotnych dla społeczności szkolnej, 
- przekazywanie wartości, np. propagowanie idei związanych z patronem szkoły.  

2. Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich. 
3. Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna. 
4. Oryginalność i atrakcyjność szaty graficznej. 
5. Budowa gazetki: tytulatura, stopka redakcyjna, stałe działy/rubryki, spis treści. 

 
§ 5. 

Zgłoszenia 
 
1. Gazetki konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą 

na adres organizatora konkursu z dopiskiem „Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną”: 
 
Szkoła Podstawowa nr 368 
im. Polskich Olimpijczyków 
03- 289 Warszawa 
ul. Ostródzka 175 
 

2. Organizator udostępnia kartę zgłoszenia na stronie internetowej: 
sp368.edu.pl/konkurs-gazetka-szkolna 
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§ 6. 
Harmonogram 

 
1. Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń (tj. gazetki konkursowe wraz z kartą 

zgłoszenia) upływa 26 kwietnia 2019 r. 
2. Prace zostaną ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora, składające 

się z przynajmniej trzech osób, w tym co najmniej jednego dziennikarza, grafika 
oraz nauczyciela-polonisty. 

3. Organizator ogłosi oficjalne wyniki do 31 maja 2019 r. 
1) Prześle informację do szkół, z których pochodzą zwycięskie zespoły redakcyjne. 
2) Opublikuje listę laureatów na stronie internetowej:  

sp368.edu.pl/konkurs-gazetka-szkolna 
3) Poinformuje o terminie uroczystego wręczenia nagród.  

 
§ 7. 

Załączniki 
 
1. Karta zgłoszenia.doc 


