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Szkoła  Podstawowa  nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie ul. Deotymy 25/33  

zaprasza do uczestnictwa  

w 

 XVI Edycji Warszawskiego Konkursu 

 ,,Warszawa da się lubić”. 
Temat przewodni jubileuszowej edycji konkursu to: 

" Legendy o Warszawie są wśród nas" 
 

Organizatorzy konkursu zwracają uwagę, że udział w tym wydarzeniu to niezapomniana 

przygoda, która pozwoli wykazać się  wiedzą, uzdolnieniami, poczuciem humoru  

i zagwarantuje wspaniałą zabawę.   

 

Cele konkursu: 

 

 Przybliżenie dzieciom i młodzieży miejsc, które łączą się z legendami o Warszawie. 

 Rozwijanie umiejętności kreatywnego tworzenia tekstu literackiego, kształtowanie 

wyobraźni. 

 Zwrócenie uwagi na potrzebę kształtowania więzi młodego pokolenia ze swoją małą 

ojczyzną i jej mieszkańcami. 

 Motywowanie uczniów do poznawania historii i kultury swojego miasta. 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych. 

 Kształtowanie umiejętności  pozyskiwania informacji z rożnych źródeł                                        

i zwracanie uwagi na poszanowanie praw autorskich. 

 

 

 

Uczestnicy konkursu 

 

 uczniowie klas I – III  szkół podstawowych 

 uczniowie klas IV – VII  szkół podstawowych 

 

 

  

 

 

 

 

          
 

mailto:sekretariat@sp388.edu.pl


 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388  im. Jana Pawła II 
ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa 

tel./fax (22) 836 03 41; e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl; www. sp388.com.pl 
REGON 367498872 

 

    

 

Szanowni Państwo! 
 

Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczynamy 
XVI  Edycję Warszawskiego Konkursu 

 ,,Warszawa da się lubić” 
pod hasłem 

„Legendy o Warszawie są wśród nas” 
 

 
Młode pokolenie XXI wieku 

-zafascynowane szybkim tempem życia,  
- poszukujące uwagi rówieśników i dorosłych  

pragnie : 
-wiedzieć, że jest słuchana i doceniana, 

- zdobywać nowe doświadczenia artystyczne, 
- mieć swoje miejsce na Ziemi, w którym czuje się bezpiecznie  

i jest z niego dumna. 
 

Tegoroczny konkurs jest poświęcony warszawskim legendom i miejscom  
z nimi związanymi. Chcemy kreować wśród młodego pokolenia modę  

na wszechstronny rozwój i przywiązanie do małej ojczyzny.                               
Podczas finału postaramy się stworzyć baśniową atmosferę,                                 

którą kryją warszawskie legendy. 
 

     
W imieniu organizatorów 

      Jarosław Fonrath 
Dyrektor S.P. nr 388 im. Jana Pawła II, Warszawa ul. Deotymy 25/33
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„Legendy o Warszawie są wśród nas” 
XVI edycja Warszawskiego Konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 

Kategoria: plastyczna 

Adresatami konkursu są uczniowie  szkół podstawowych. Prace konkursowe  będą oceniane  

w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas I – III, 

- uczniowie klas IV – VII.  

Od uczestników konkursu oczekujemy przedstawienia ilustracji do jednej z  wymienionych 

legend o  Warszawie: Legenda o Warsie i Sawie, Legenda o Bazyliszku, Legenda o szabli 

króla Zygmunta, Legenda o Syrence warszawskiej.  Plagiaty nie będą podlegały ocenie! 

Wymogi formalne pracy: 

1. Jeden autor składa jedną pracę. 

2. Praca wykonana dowolną techniką plastyczną powinna mieć: 

- wymiary arkusza A3 w kategorii  uczniowie klas I – III, 

- wymiary arkusza A2 w kategorii uczniowie klas IV – VII. 

                  3.  Na odwrocie pracy należy przykleić wypełniony formularz zgłoszeniowy  

                       do konkursu. 

                  4.  Prace wraz z formularzami, odpowiednio opakowane należy składać  

                      w sekretariacie szkoły do 15 marca 2018 roku, w godzinach pracy sekretariatu. 

 

UWAGA! 

Termin zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych upływa 15 marca 2019 roku. 

Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadsyłanych prac, które będą eksponowane  

na uroczystości finałowej oraz na stronie internetowej szkoły. Na życzenie uczestnika 

możliwy jest odbiór prac w godzinach pracy sekretariatu. Prace będzie oceniać życzliwe  

i kompetentne jury, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. W razie zaistnienia 

proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  

z koordynatorem konkursu– p. Iwoną Skwirut – tel. 22 836 03 41. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 marca 2019 roku o godzinie 14.00 

podczas gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, przy ulicy  

Deotymy 25/33 w Warszawie. Gorąco zapraszamy uczniów  

i ich nauczycieli do wzięcia udziału w naszym Konkursie! 
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„Legendy o Warszawie są wśród nas” 

XVI edycja Warszawskiego Konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 

Kategoria: Moja Legenda o Nowej Warszawie 

Adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej. Od uczestników 

konkursu oczekujemy przygotowania tekstu, który stanowi próbę stworzenia nowej legendy 

związanej ze szkołą, osiedlem, dzielnicą… . 

Wymogi formalne: 

1. Jeden autor składa jedną pracę. 

2. Praca nie powinna przekraczać 2 stron napisanych czcionką rozmiar 12 Times 

New Roman ( min. 500 wyrazów). 

3. Na odwrocie pracy należy przykleić wypełniony formularz zgłoszeniowy  

do konkursu.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas gali finałowej  

w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 14.00. 

 

 

UWAGA! 

Termin składania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku. Prace będzie oceniać 

życzliwe i kompetentne jury, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. W razie zaistnienia 

proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 

 z koordynatorem konkursu – p. Iwoną Skwirut – tel. 22 836 03 41 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 marca 2019 roku o godzinie 14.00 

podczas gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, przy ulicy  

Deotymy 25/33 w Warszawie. Gorąco zapraszamy uczniów  

i ich nauczycieli do wzięcia udziału w naszym Konkursie! 
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„Legendy o Warszawie są wśród nas” 
XVI edycja Warszawskiego Konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

Kategoria: małym poetą być 

Adresatami konkursu są uczniowie klas I – III szkół podstawowych. 

Konkurs polega na stworzeniu wiersza – rymowanki o Mojej Warszawie. 

 

Wymogi formalne: 

1. Jeden autor składa jedną pracę. 

2. Praca powinna zawierać tytuł oraz 8 - 10 wersów tekstu poświęconego 

Warszawie. 

3. Na odwrocie pracy należy przykleić wypełniony formularz zgłoszeniowy  

do konkursu.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas gali finałowej  

w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 14.00. 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Termin składania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku. Prace będzie oceniać 

życzliwe i kompetentne jury, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. W razie zaistnienia 

proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 

 z koordynatorem konkursu – p. Iwoną Skwirut – tel. 22 836 03 41 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 marca 2019 roku o godzinie 14.00 

podczas gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, przy ulicy  

Deotymy 25/33 w Warszawie. Gorąco zapraszamy uczniów  

i ich nauczycieli do wzięcia udziału w naszym Konkursie! 
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„Legendy o Warszawie są wśród nas” 
XVI edycja Warszawskiego Konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 

 

Kategoria: multimedialny przewodnik po Warszawie z legendami w tle 

Adresatami konkursu są uczniowie  klas VI – VII szkół podstawowych.  

Od uczestników konkursu oczekujemy stworzenia prezentacji multimedialnej w programie 

Power Point.  

Wymogi formalne pracy: 

1. Jeden autor składa jedną pracę. 

2. Praca powinna zawierać 12 – 15 slajdów, w tym: 

- pierwszy slajd tytułowy z imieniem i nazwiskiem autora, 

- slajd końcowy, na którym uczeń poda autorów (źródła) zamieszczonych    

  zdjęć oraz autorów cytowanych tekstów. 

3. Pracę zapisaną na płycie CD wraz z formularzem, odpowiednio opakowaną,   

należy składać w sekretariacie szkoły do 15 marca 2019 roku, w godzinach 

pracy sekretariatu. 

 

UWAGA! 

Termin zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych upływa 15 marca 2019 roku. 

Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadsyłanych prac, które będą eksponowane  

na uroczystości finałowej oraz na stronie internetowej szkoły. Na życzenie uczestnika 

możliwy jest odbiór prac w godzinach pracy sekretariatu. Prace będzie oceniać życzliwe  

i kompetentne jury, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. W razie zaistnienia 

proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  

z koordynatorem konkursu– p. Iwoną Skwirut – tel. 22 836 03 41. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 marca 2019 roku o godzinie 14.00 

podczas gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, przy ulicy  

Deotymy 25/33 w Warszawie. Gorąco zapraszamy uczniów  

i ich nauczycieli do wzięcia udziału w naszym Konkursie! 
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Formularz zgłoszeniowy w ramach XVI edycji konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 

 

 
 

 

Imię i nazwisko 

ucznia  

 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Adres szkoły 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

Kategoria 

 

 

 
Przekazuję prawa autorskie zgłaszanej pracy konkursowej na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 oraz art. 74 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1904 r. ,nr 24, poz. 83) oraz do rozpowszechniania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu. 

Oświadczam że, zgłoszone prace są mojego autorstwa, powstały na potrzeby konkursu i nie były nigdzie wcześniej 

prezentowane. Regulamin i warunki konkursu znam i akceptuję. 

Podpis rodzica         Podpis autora pracy 


