
2012  Rok Korczaka 
 

POWIATOWY  

KONKURS WIEDZOWY 

„KORCZAK PRZYJACIELEM  DZIECI” 

 

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta Sochaczew 

 

Rok 2012 został ustanowiony ROKIEM JANUSZA KORCZAKA. W tym roku 

przypadają  dwie ważne rocznice  związane ze Starym Doktorem – siedemdziesiąta 

rocznica śmierci pedagoga oraz setna rocznica założenia przez doktora Domu Sierot przy 

ulicy Krochmalnej w Warszawie.  

Aby lepiej poznać Starego Doktora, jego życie, twórczość i pochylić się nad prawami 

dziecka, zapraszamy do przebycia wspólnej korczakowskiej drogi. 

 

 

I. UCZESTNICY: 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

miejskich.  

 

II. CELE KONKURSU: 

 

1. Przybliżenie uczniom osoby Janusza Korczaka jako lekarza, pedagoga                         

i społecznika. 

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz umiejętności korzystania                      

z różnych  źródeł informacji. 

3. Popularyzowanie myśli korczakowskich wśród dzieci. 

4. Kształtowanie  selekcji informacji. 
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5. Kształtowanie wiary dzieci w to, że każde dziecko jest istotą społeczną mającą 

swoje prawa. 

6. Integracja zespołów uczniowskich różnych szkół. 

 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności: 

 

  Klasy I-III 

1. Podstawowe informacje dotyczące  życia i twórczości Janusza Korczaka 

2. Znajomość treści najnowszej publikacji Iwony Chmielewskiej „Pamiętnik 

Blumki” 

3. Dobry humor, chęć rywalizacji we wspólnej zabawie 

4. Minimalna sprawność fizyczna 

 

Klasy IV-VI 

1. Znajomość biografii Janusza Korczaka  

2. Podstawowa wiedza o dorobku literackim J. Korczaka 

3. Wyobraźnia, umiejętność kojarzenia i logicznego myślenia 

4. Dobry humor, chęć rywalizacji we wspólnej zabawie 

5. Minimalna sprawność fizyczna 

 

Klasy gimnazjalne 

1. Znajomość biografii Janusza Korczaka 

2. Zapoznanie z treścią filmu „Korczak” A. Wajdy 

3. Podstawowa wiedza o dorobku literackim J. Korczaka 

4. Wyobraźnia, umiejętność kojarzenia i logicznego myślenia 

5. Dobry humor, chęć rywalizacji we wspólnej zabawie 

 

 

III. REGULAMIN KONKURSU: 
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1. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w trzech kategoriach: 

a) klasy I-III szkół podstawowych,  

b) klasy IV-VI szkół podstawowych  

c) klasy gimnazjalne 

 

2. Każda szkoła przeprowadza eliminacje uczestników we własnym zakresie,                   

w wyniku których zostaną wyłonione drużyny.  

3. Szkolna Komisja Konkursowa w terminie do 16  kwietnia 2012r. przesyła listę             

3-osobowych drużyn z każdej kategorii wraz z nazwiskiem opiekuna na adres 

organizatorów : 

Szkoła Podstawowa nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 

ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew 

 

IV. TERMINY ZMAGAŃ MIEJSKICH: 

− klasy I – III               23 kwietnia 2012r., godz. 1000 

− klasy IV – VI            24 kwietnia 2012r., godz. 1000 

− klasy gimnazjalne   26 kwietnia 2012r., godz. 1000 

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wyróżnień, 

dyplomów pamiątkowych oraz podziękowań dla nauczycieli planowane jest 

jesienią 2012r. 

 

 

Zapraszamy do ciekawej zabawy 

i wspólnego świętowania Roku Korczakowskiego 

 

 


