
Regulamin konkursu na najciekawszą gazetkę 
szkolną i przedszkolną województwa 

podkarpackiego edycja I 
 

§ 1 
Organizator konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie.  
2. Adres Organizatora:  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 
ul. Gałęzowskiego 4 
35- 074 Rzeszów 
3. Koordynator i osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:  
Pani Beata Bałchan 
tel.: 17 853 62 23 wewn. 25 
e-mail: Beata.Balchan@pbw.org.pl  
Organizator udostępnia informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej: 
https://rzeszow.pbw.org.pl/ 
 
 

§ 2. 
Cel konkursu 

 
Wyłonienie najciekawszych gazetek szkolnych i przedszkolnych województwa podkarpackiego, 
które ukazały się w roku szkolnym 2019/2020.  
 

Cele szczegółowe: 
1. Doskonalenie warsztatu oraz rozwijanie zainteresowań dziennikarskich poprzez: 

 rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i prezentowania własnych opinii; 
 rozwijanie wyobraźni twórczej i przestrzennej; 
 rozwijanie zdolności i umiejętności literacko-publicystycznych.  

 
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 i popularyzacja w środowisku działań placówki: 

 podejmowanie tematyki bliskiej danej społeczności szkolnej i przedszkolnej. 
  



§ 3. 
Założenia konkursu 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły redakcyjne przedszkoli, szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. 
  

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 trzech kategoriach:  
 przedszkola, 
 szkoły podstawowe,  
 szkoły ponadpodstawowe.  

 
 

§ 4. 
Kryteria oceny 

 
1. Merytoryczna zawartość tekstów: 

 podejmowanie problemów istotnych dla społeczności szkolnej, przedszkolnej i lokalnej; 
 przekazywanie wartości (np. propagowanie idei związanych z patronem szkoły, przedszkola, 

ekologią).  
 

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.  

 
Gazetki konkursowe zostaną ocenione przez jury w dwóch etapach:  

Etap I. jury oceni prace konkursowe według kryteriów 1-5 (patrz § 4); 
Etap II. spośród gazetek konkursowych spełniających wszystkie kryteria jury wyłoni zwycięskie 

redakcje w trzech kategoriach (patrz § 3). 
 

 
§ 5. 

Zgłoszenia 
 

1. Gazetki konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia można złożyć osobiście  
w sekretariacie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie przy ulicy 
 Gałęzowskiego 4, 35-074 Rzeszów (w godz. od 8:00 do 15:00) w zaklejonej kopercie lub 
przesłać pocztą na adres organizatora konkursu z dopiskiem „Konkurs na najciekawszą gazetkę 
szkolną i przedszkolną”. 
 

2. Organizator udostępnia kartę zgłoszenia, na stronie internetowej: https://rzeszow.pbw.org.pl/ 
  



 
§ 6. 

Harmonogram 
 

1. Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń (tj. gazetek konkursowych wraz z kartą zgłoszenia 
i zgodą na przetwarzanie danych osobowych) upływa 30 kwietnia 2020 r.  
 

2. Prace zostaną ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora, składające się  
z przynajmniej czterech osób, w tym dziennikarza, grafika oraz nauczyciela polonisty 
i nauczyciela bibliotekarza.  
 

3. Organizator ogłosi oficjalne wyniki do 25 maja 2020 r.  
 Prześle informację do szkół, z których pochodzą zwycięskie zespoły redakcyjne; 
 Opublikuje listę laureatów na stronie internetowej: https://rzeszow.pbw.org.pl/; 
 Poinformuje o terminie uroczystego wręczenia nagród.  

 
 

§ 7. 
Załączniki do pobrania 

 
1. Karta zgłoszenia  
2. Klauzula informacyjna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty nie oznacza 
wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz konkursów (zawodów) wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą 
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 


