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Regulamin  

III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat” 

 
 

I. Cel konkursu 
 
Celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw 
podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji  
do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia 
wśród najmłodszych. 

II. Organizatorzy konkursu 
 
Organizatorem ogólnopolskiej części konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Organizatorami konkursu na poziomie regionalnym są Kuratoria Oświaty. 

III. Uczestnicy i moduły konkursowe 
 

1. Konkurs adresowany jest do: 

a) Rad Rodziców szkół podstawowych, 

b) Rad Rodziców przedszkoli, 

c) Uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę 
w wieku 6 lat oraz ich rodziców, 

zwanymi dalej „Uczestnikami”. 
 

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać pracę konkursową oraz arkusz 
zgłoszeniowy zawierający m.in. dane teleadresowe i oświadczenie o akceptacji 
regulaminu w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem. 
 

W Konkursie przewidziano następujące trzy kategorie tematyczne, kierowane  
do trzech grup Uczestników. Wyróżniamy następujące kategorie: 
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KATEGORIA RP 

Rada Rodziców przedszkola 
 

Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły – jak moje przedszkole współpracuje ze 
szkołą, aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne – możliwe formy 

literackie lub multimedialne 
 

KATEGORIA RS 
 

Rada Rodziców szkoły 
 

Sześciolatek w przyjaznej szkole – jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie 
sześciolatków do I klasy z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także 

aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy literackie  
lub multimedialne 

 
KATEGORIA UC 

 
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę  

w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami  
 

Mam 6 lat i jestem aktywny – praca prezentująca umiejętności jakie sześciolatek 
zdobył w I klasie z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu 

życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy: multimedialne lub plastyczne lub 
forma literacka (krótki list, prosty tekst, wiersz)  

 

 
3. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie danych  

z Systemu Informacji Oświatowej oraz indywidualnych wywiadów, wyłoni  
i wyróżni te samorządy, w których do szkół zapisanych zostało najwięcej 
sześciolatków.  

 
Prace w kategoriach RP i RS zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria  
(15 punktów):  

a) Rezultat działań zgodny z celami konkursu (0-1 pkt – jeśli niezgodny, praca nie 
podlega dalszej ocenie), 

b) Oryginalność i różnorodność pomysłów oraz sposobów ich realizacji  
(w tym np. istnienie strony internetowej, profilu na portalu społecznościowym, 
autorskie scenariusze zajęć) (0-3 pkt – 1 punkt za każde działanie), 

c) Kreatywność formy przekazu i język (komunikatywność przekazu, stopień 
atrakcyjności pracy) (0-10 pkt). 
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Prace w kategorii UC zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria (30 punktów): 
 

a) Ocena osiągnięć ucznia (0-20 punktów):  

 samodzielność i staranność wykonania (0-1 pkt – jeśli wykonana 
niesamodzielnie, praca nie podlega dalszej ocenie), 

 stopień trudności pracy (0-10 pkt),  

 wyobraźnia (0-5 pkt), 

 poruszenie aspektów aktywności fizycznej, aktywnego stylu życia, 
bezpieczeństwa i zdrowia (0-4 pkt). 
 

b) Kreatywność formy przekazu (0-10 punktów): 

 komunikatywność przekazu (0-5 pkt), 

 oryginalność formy (0-5 pkt). 
 

IV. Etapy konkursu 

W konkursie przewidziane są dwa etapy: 
 

1. Regionalny – w którym wyłonione zostaną po trzy najlepsze prace  
z każdej kategorii (finaliści konkursu; nie przyznajemy miejsc ex aequo) 
 

2. Ogólnopolski – w którym spośród laureatów etapu regionalnego wyłonione 
zostaną najlepsze prace w Polsce (spośród zdobywców pierwszych miejsc etapu 
regionalnego)  

 
V. Terminarz konkursu  

22 października 2013 r. – ogłoszenie konkursu, rozpoczęcie zbierania prac 
konkursowych na poziomie regionalnym 

 
Do 21 lutego 2014 r. – zakończenie zbierania prac na poziomie regionalnym 

 
Do 14 marca 2014 r. – ocena prac na poziomie regionalnym oraz wyłonienie laureatów 
regionalnych podczas Regionalnych Gal Konkursu 

 
Do 30 kwietnia 2014 r. –  wybór najlepszych prac na poziomie ogólnopolskim 
 
maj 2014 r. – uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu (Warszawa) 
 
 


