
Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 50 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA HYMN 

PRZEDSZKOLA 

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Sochaczewie ogłasza konkurs na 

tekst HYMNU Przedszkola, który stanie się oficjalnym elementem 

identyfikacji placówki. 

 

1.UCZESTNICY 

 Konkurs skierowany jest do dzieci, rodziców, pracowników, 

absolwentów i sympatyków przedszkola. 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:  

 zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,  

 dostarczyły projekt do organizatorów konkursu                   

w wymaganym terminie,   

 złożyły oświadczenie wypełniając formularz (załącznik 1). 

 

2.CELE KONKURSU 

 wyłonienie najlepszego tekstu hymnu integrującego społeczność 

przedszkola, 

 rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej,  

 uświetnianie uroczystości przedszkolnych. 

 

3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

 projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi       

w regulaminie,  

 uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie 

wcześniej niepublikowany, 



 udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny, 

 każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt, 

 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

warunków konkursu. 

 

4. WYMOGI KONKURSOWE 

 projekt hymnu (słowa) winien charakteryzować się 

następującymi cechami:  

 być prosty i łatwy do zapamiętania,  

 być łatwo identyfikowany z Przedszkolem Nr 4                      

w Sochaczewie  

 być związany z tematyką integracji 

 tekst powinien być rymowany w formie wiersza                           

i zawierać maksymalnie dwie zwrotki i refren. 

 

4. KRYTERIA OCENIANIA 

 projekty oceniane będą przez Komisję Konkursową (w składzie: 

Dyrektor, koordynator konkursu, przedstawiciele grona 

pedagogicznego, rodzice, eksperci)  zgodnie z następującymi 

kryteriami:  

 zgodność pracy z regulaminem,  

  zgodność treści z tematem,  

  walory artystyczne,  

  poprawność merytoryczna i językowa,  

  dostosowanie do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. 

 Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy zwykłą 

większością głosów, 

 w razie równej punktacji kilku prac o wyborze decyduje 

Dyrektor przedszkola wraz z osobą odpowiedzialną za 

przeprowadzenie konkursu, 

 decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

 

 



5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 konkurs rozpoczyna się 12.04.2017r i trwa do 12.05.2017r. 

 projekty należy składać opatrzone hasłem: „Konkurs na hymn 

przedszkola” w kopercie bezpośrednio w siedzibie 

Organizatora Konkursu, bądź pocztą na adres:  

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. 15 Sierpnia 50 

96-500 Sochaczew 

 

lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: 

przednr4sochaczew@gmail.com (po otrzymaniu maila, wysłany zostanie 

mail zwrotny potwierdzający Państwa zgłoszenie). 

 uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową z oświadczeniem            

o treści: „Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską 

i wyrażam zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora 

Konkursu” (załącznik nr 1). 

 prace konkursowe, które nie spełnią wymagań zawartych           

w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji 

Konkursowej.  

 projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

 wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki 

  jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub 

pisemnie o przyznaniu nagrody. 

 w wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa 

przyznaje jedną nagrodę główną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:przednr4sochaczew@gmail.com


 

Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU NA TEKST 

HYMNU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 Z 

ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE 

 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

3. Numer telefonu ……………………………………………………... 

4. Adres e-mail ………………………………………………………... 

 

 

Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam 

zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora Konkursu, czyli 

Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi            

w Sochaczewie. 

 

 

 

 

……………….                 ………………….                 ………………. 
    miejscowość i data                                      czytelny podpis autora                               czytelny podpis rodziców 


