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            Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Niles  
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY  
“MISTRZ KOPERNIK I JEGO DZIEŁO”   

 
REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Polskiej Szkoły im. Mikołaja 

Kopernika w Niles. 

Regulamin konkursu dostępny jest na szkolnej stronie internetowej : www.mkopernik.org  

Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku                        oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich 

w Ameryce. 

II. Cel i przedmiot konkursu 

1. Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o jednej z najwybitniejszych postaci polskiego 
Renesansu – astronomie, lekarzu, ekonomiście i uczonym, twórcy teorii heliocentrycznej 
– Mikołaju Koperniku oraz jego dokonaniach i życiu. 

2.  Zachęcenie do samodzielnych poszukiwań i odkrywania śladów Kopernika                         
we współczesnym świecie. 

3. Kształtowanie wrażliwości oraz umiejętności plastycznych i literackich dzieci i młodzieży. 
4. Budzenie dumy z wkładu  intelektualnego Polski i Polaków w rozwój nauki. 
5. Motywowanie do wszechstronnego rozwoju, poszerzania zainteresowań i rozwijania 

talentów. 
 

III. Organizacja konkursu 

1. Konkurs ma charakter międzyszkolny i do udziału zaproszeni są uczniowie lub drużyny                                 
z wszystkich chicagowskich szkół polonijnych.  

2. Konkurs przebiega w czterech  grupach wiekowych, którym przypisany został inny rodzaj 
prac konkursowych. 

3. Prace plastyczne, literackie oraz projekty przestrzenne zgłaszane do konkursu                                
są pracami indywidualnymi i autorskimi. 

4. Konkurs w grupach wiekowych A-C trwa od 15 listopada 2014 roku do 31 stycznia 2015 
roku.  

5. Prace, z dopiskiem na kopercie „KONKURS”, prosimy przesyłać na adres: 
Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Niles Bernarda Redlińska 
P.O. Box: 480207     2729 Elder Ln. 
Niles,  Il. 60714                  lub      Franklin Park, IL. 60131 

6. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. 

http://www.mkopernik.org/


7. Prace konkursowe będą elementem dekoracji podczas obchodów 40-lecia Polskiej 
Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Niles w roku szkolnym 2015-2016. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz Turniej drużynowy ( grupa D ) odbędzie się                           
28 lutego 2015 roku. 

9. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy. 
 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

A.  klasy I-III – praca plastyczna 

- tematyka prac plastycznych:  

*  wykonanie ilustracji do fragmentu utworu Wandy Chotomskiej „Dzieci Pana 

Astronoma” /załączony/ 

** Kosmiczne fantazje 

- technika plastyczna - dowolna 

- prace powinny być przynajmniej formatu A-4  

- każda szkoła może przesłać na adres organizatora 3 (trzy) najlepsze prace wybrane 

w wewnętrznych eliminacjach szkolnych 

- do prac podpisanych na odwrocie tylko pseudonimem powinna być dołączona 

koperta, na której widnieje ten sam pseudonim, a która zawiera formę z danymi 

osobowymi autora /forma załączona – gr. A/ 

- termin składania prac upływa 31 stycznia 2015 roku 

 

B. klasy IV-VI – wiersz napisany w języku polskim mówiący o Koperniku, jego odkryciu 

i nawiązujący do astronomii  

- utwór powienien być autorski i indywidualny 

- wiersz nie powinien być dłuższy niż jedna strona maszynopisu, czcionka nr 12, 

odstęp 1,5 

- każda szkoła może przesłać 3 (trzy) utwory wybrane w eliminacjach 

wewnątrzszkolnych 

- do każdego wiersza podpisanego tylko pseudonimem powinna być dołączona                           

w odrębnej kopercie z pseudonimem informacja zawierająca dane osobowe autora 

/forma załączona – gr. B/ 

- termin składania prac upływa 31 stycznia 2015 roku 

 

C. klasy VII-VIII – model przestrzenny 

- uczniowie przygotowują samodzielnie przestrzenny model Układu Słonecznego                              

lub reprezentujący życie, przeprowadzane badania i dokonania Mikołaja Kopernika 

- materiały użyte - dowolne 



- każda szkoła może przesłać na adres organizatora 2 (dwie) najlepsze prace wybrane                        

w wewnętrznych eliminacjach szkolnych 

- do prac podpisanych tylko pseudonimem na przewieszce (dołączona) powinna być 

przypięta koperta z tym samym pseudonimem zawierająca dane osobowe autora 

/forma załączona – gr. C / 

- termin składania prac upływa 31 stycznia 2015 roku 

 

D.  klasy licealne/gimnazjalne – turniej drużynowy  

- każda szkoła przeprowadza eliminacje szkolne w oparciu o załączony test 

- szkoła wyłania jedną  3-osobową drużynę reprezentującą szkołę podczas finałów                          

i zgłasza ją przesyłając załączony formularz /gr. D/ do dnia 31 stycznia 2015 roku na 

podany wyżej adres lub na adres internetowy: bredlinska@mkopernik.org  

- finały będą miały formę: testu, zadań praktycznych, odpowiedzi ustnych 

- finały konkursu drużynowego odbędą się w siedzibie organizatora 28 lutego 2015 r. 

/informacje szczegółowe zostaną przesłane w późniejszym terminie/  

- źródła oraz zagadnienia objęte konkursem zostały dołączone do niniejszego 

regulaminu. 

V.      Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Do rozstrzygnięcia konkursu zostaną powołane 3 niezależne komisje konkursowe: 

- pierwsza ocenia prace plastyczne grupy A i modele przestrzenne grupy C  

- druga prace literackie - grupa B  

- trzecia to jury turnieju drużynowego - grupa D  

2. W grupach A,  B i C zostaną wybrane po 3 najlepsze prace i 3 wyróżnienia. 

3. W grupie D nagrody otrzymują 3 drużyny najwyżej ocenione przez jury.  

4. Nagrodami w poszczególnych grupach są   

- nagrody pieniężne/gift cards   

- nagrody rzeczowe  

- nagrody książkowe. 

5. Laureaci w grupach A, B i C zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą 

emailową.  

6. Wszyscy autorzy zgłoszonych do konkursu prac oraz uczestnicy turnieju drużynowego 

otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 

oraz Zarząd Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Niles 

mailto:bredlinska@mkopernik.org

