
 

Regulamin 
II 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  korzyści  płynących  z  wcześniejszego 
rozpoczęcia nauki jak również promowanie umiejętności dzieci sześcioletnich 
nabywanych w szkole.

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 w szkołach podstawowych,
b) Rad Rodziców w przedszkolach,
c) Uczniów urodzonych w latach 2004, 2005 lub 2006 którzy rozpoczęli 

naukę w wieku 6 lat oraz ich rodziców
zwanymi dalej „uczestnikiem”

2. By 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.

3. Pracę konkursową oraz podpisany arkusz zgłoszeniowy należy nadesłać 
do  właściwego  Kuratorium Oświaty,  które  zbiera  prace  konkursowe  i 
arkusze zgłoszeniowe z terenu swojego województwa. Lista wszystkich 
kuratoriów oświaty znajduje się na stronie internetowej konkursu.
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4. W województwie  śląskim,  regionalny  etap konkursu koordynuje  Śląski 
kurator Oświaty , a prace należy nadsyłać do dnia 22 lutego 2013 roku 
z dopiskiem  „Mam 6 lat” pocztą na adres  właściwych  ze względu na 
siedzibę  szkoły/przedszkola  Wydziału/Delegatur  Kuratorium  Oświaty  
w Katowicach: 

Wydział  Nadzoru  nad  Przedszkolami,  Szkołami  i  Placówkami,  
ul. Jagiellońska 25  40-032 Katowice

Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44
43 -300 Bielsko-Biała,

Delegatura Kuratorium Oświaty w Bytomiu, ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa

Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach, ul. Warszawska 35
44-100 Gliwice

Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku, ul. 3-go Maja 27
44-200 Rybnik

Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, ul. Krzywa 2
41-200 Sosnowiec

Koszty przesłania prac ponosi uczestnik konkursu.

5. Kuratorium Oświaty przekaże prace i  arkusze zgłoszeniowe laureatów 
regionalnych do Ministerstwa Edukacji Narodowej w terminie określonym 
w regulaminie. 

6. Uczestnik   konkursu  musi  być  autorem/autorami  wcześniej  nie 
publikowanej   pracy  konkursowej  przygotowanej  w  jednej  
z następujących form:

- literackiej tj. np. esej, list, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad itp. –
do  3000  znaków  bez  spacji,  czcionka  Times  New  Roman  12,  
w preferowanym formacie Dokument programu Word, lub

-  multimedialnej tj.  np.  prezentacja  multimedialna  (np.  slajdy  
w preferowanym programie Power Point, fotoblog w internecie, amatorski 
film  lub  nagranie  dźwiękowe  (do  4  minut,  w  preferowanym  formacie 
MP4), itp., lub
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-  plastycznej tj.  praca  wykonana  w  dowolnej  technice  np.  rysunek, 
grafika, plakat itp.

7. Każdy z uczestników może złożyć w konkursie tylko jedną pracę. Prace 
nie podlegają zwrotowi uczestnikom. 

8. W  konkursie  przewidziano  następujące  trzy  kategorie  tematyczne 
kierowane  do  trzech  grup  uczestników.  Wyróżniamy  następujące 
kategorie:

KATEGORIA RP

Rada Rodziców przedszkola

„Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” – Jak moje przedszkole współpracuje ze 
szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne – możliwe formy 

literackie lub  multimedialne; 

KATEGORIA  RS
Rada Rodziców szkoły

„Sześciolatek w przyjaznej szkole” – jak moja szkoła przygotowała się na 
przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy – 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 potrafię”  - praca prezentująca umiejętności jakie sześciolatek 
zdobył w I klasie – możliwe formy: multimedialne lub plastyczne lub forma 
literacka (krótki list, prosty tekst, wiersz) w której starsi uczniowie, którzy 

rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, zachęcą młodsze dzieci do pójścia do szkoły 

9. Ponadto  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  na  podstawie  danych  
z Systemu Informacji Oświatowej oraz indywidualnych wywiadów wyłoni
i  nagrodzi  te  samorządy,  w  których  do  szkół  zapisanych  zostało 
najwięcej sześciolatków. 

10.Wszelkie  informacje  o  konkursie  oraz  poszczególnych  etapach 
umieszczane są na stronie internetowej  www.men.gov.pl/mam6lat oraz 
na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

IV.  Kryteria oceny prac konkursowych
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Prace  w  kategoriach RP  i  RS  zostaną  ocenione  w  oparciu  o  następujące 
kryteria: 

a) skuteczność podjętych działań (0-10 punktów), 
b) realna możliwość wykonania działań planowanych na przyszłość (0-10 

punktów),
c) innowacyjność działań (0-10 punktów),
d) kreatywność formy przekazu i język (0-10 punktów).

Prace w kategorii UC zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

a) ocena osiągnięć sześciolatka  (0-20 punktów),
b) kreatywność forma przekazu (0-20 punktów).

V. Etapy konkursu

W konkursie przewidziane są dwa etapy

1. Regionalny  –  w  którym  wyłonione  zostaną  po  trzy  najlepsze  prace  
z każdej kategorii; 

2. Ogólnopolski  –  w  którym,  spośród  laureatów regionalnych,  wyłonione 
zostaną najlepsze w Polsce 

VI. Terminarz konkursu 

a) 21  listopada 2012 – ogłoszenie konkursu, rozpoczęcie zbierania prac 
konkursowych na poziomie regionalnym;

b) 22 lutego 2013 – zakończenie zbierania prac na poziomie regionalnym;
c) 25 lutego - 11 marca 2013 – ocena prac na poziomie regionalnym oraz 

wyłonienie laureatów regionalnych podczas Regionalnych Gal Konkursu;
d) 11  –  29  marca  2013  –   wybór  najlepszych  prac  na  poziomie 

ogólnopolskim
e) 11 kwietnia 2013 - uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu.

VII. Nagrody. Ogłoszenie wyników i finał konkursu. 

1. Wszyscy  uczestnicy  konkursu  na  poziomie  regionalnym  zostaną 
powiadomieni  o  wynikach  konkursu  do  11  marca  2013  roku  przez 
właściwe Kuratorium Oświaty.

2. W konkursie, na poziomie regionalnym jak i ogólnopolskim, przewiduje 
się wartościowe nagrody rzeczowe jak również wycieczki do ciekawych 
miejsc w Warszawie.

3. Termin wręczenia nagród podczas Regionalnej Gali Konkursu zostanie 
ustalony przez Kuratorium Oświaty. 

4. Ogólnopolscy  laureaci  konkursu  zostaną  wyłonieni  spośród  laureatów 
regionalnych i nagrodzeni podczas Ogólnopolskiej Gali Konkursu, która 
odbędzie się 11 kwietnia 2013 roku. 
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VIII. Zasady wykorzystania i rozpowszechniania prac przez 
organizatorów 

1. Przesłanie przez uczestników konkursu formularza zgłoszeniowego  na 
adres właściwego Kuratorium Oświaty oznacza zgodę na przetwarzanie 
przez Organizatorów (Kuratorium Oświaty wypadku etapu regionalnego 
i  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  przypadku  etapu  ogólnopolskiego) 
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie 
koniecznym  do  prawidłowego  przeprowadzenia  i  rozstrzygnięcia 
Konkursu  (ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

2. Z  chwilą  złożenia  przez  uczestnika/uczestników  konkursu  prac  wraz  
z  wymaganymi  Regulaminem  oświadczeniami  uczestnik  udziela 
Organizatorom licencji  CC-BY która  oznacza,  że  Organizatorzy  mogą 
kopiować, zmieniać, rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać prace 
uczestników  pod  warunkiem  oznaczenia  autora  oryginalnej  pracy. 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode),

3. Organizatorom  przysługiwać  będzie  prawo  do  zwielokrotniania 
nadesłanych  prac  przez  ich  kopiowanie  każdą  znaną  techniką  
(np.  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego,  cyfrową)  
w  ilościach  i  wielkościach  nakładu  uzasadnionych  potrzebami 
Organizatorów.

4. Wszyscy  uczestnicy  konkursu,  nadsyłając  pracę,  zgadzają  się  na 
zamieszczenie jej  kopii  na stronach internetowych  organizatorów oraz 
wykorzystanie  jej  przy  produkcji  i  rozpowszechnianiu  materiałów 
edukacyjnych i informacyjnych. 

IX. Akceptacja Regulaminu 

Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
niniejszego Regulaminu.

X. Osoby kontaktowe 

1. Osobą kontaktową w Kuratorium Oświaty w Katowicach jest: wiz. Danuta 
Jarosz tel. 32 2077953, e-mail:d.jarosz@poczta.kuratorium.katowice.pl 

2. Osobą kontaktową w Ministerstwie  Edukacji  Narodowej  jest  Marcelina 
Szumer, 223474493, marcelina.szumer@men.gov.pl 
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