
 
Cogito- szkoła kreatorów świata 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem  Konkursu  na prelekcję dotyczącą  realizacji „10 idei 
Kreatorów Świata” jest Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu 

2. Konkurs  skierowany jest do uczniów klas IV – VII PSP Cogito w 
Poznaniu. 

3. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do doskonalenia sztuki 
wymowy, komunikacji językowej i prezentacji przed publicznością. 

4. Termin  i  miejsce Konkursu ogłasza Dyrektor Szkoły na stronie 
internetowej PSP Cogito i na fanpage’u szkoły wraz z zaproszeniem do 
udziału w Konkursie. 

5. Temat Konkursu dotyczy zagadnienia: 
  
 W jaki sposób uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej Cogito w Poznaniu realizują 10 idei „Szkoły kreatorów 
świata”? -  (załącznik nr 1) 

 
§ 2 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 
 
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VII PSP Cogito w 

Poznaniu. 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać drogą elektroniczną 

poprzez portal Librus do p. Zofii Głowackiej do 24 marca 2020 r.     
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, klasę oraz  tytuł i krótki  
opis  przygotowanego  przez  siebie  wygłaszanego  wystąpienia  na 
temat określony w Regulaminie Konkursu. 

3. Udział  w  Konkursie  polega  na  wygłoszeniu  ze  sceny  
samodzielnie przygotowanego wystąpienia na temat związany z 
tematem Konkursu. 

4. Minimalny czas występu uczestnika Konkursu wynosi 10 minut.  
 

§ 3 
Kryteria i zasady oceny wystąpień uczestników 

 
1. Oceny wystąpień uczestników dokona Komisja Konkursowa pod 

przewodnictwem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w 
Poznaniu. 

2. Komisja oceniać będzie wystąpienia, uwzględniając następujące kryteria: 



 
Numer 

kryterium 
Kryteria Liczba 

punktów 
I Zgodność przemówienia z tematem. 0–2 p. 
II Wstęp – apostrofa do słuchaczy, wyjaśnienie powodu spotkania, 

określenie celu przemówienia. 
0–1 p. 

III Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji ucznia. 0–1 p. 
IV Zakończenie – np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, sentencja, 

odpowiedni cytat. 
0–1 p. 

V Występowanie wyrazów i zwrotów dotyczących czasu i miejsca, w 
którym odbywa się spotkanie [np. szczególna data, pamiętny dzień, 
niezwykła chwila, niezapomniane miejsce]. 

0–1 p. 

VI Występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy – co najmniej 2 
przykłady poza wstępną apostrofą [np. mili goście, szanowni państwo, 
panie i panowie, zacni zebrani, drogie koleżanki i drodzy koledzy]. 

0–1 p. 

VII Występowanie słów wyrażających stosunek do własnej wypowiedzi 
[np. mam zaszczyt, jestem wzruszony, przypadł mi miły obowiązek]. 

0–1 p. 

VIII Spójność wypowiedzi. 0–1 p. 
IX Logiczność wypowiedzi . 0–1 p. 
X Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy]. 0–1 p. 
XI Funkcjonalność stylu wypowiedzi – styl dostosowany do audytorium, 

sugestywność, jasność, rzeczowość, zrozumiałość wypowiedzi.  
0–1 p. 

XII Płynność wypowiedzi [odpowiednie tempo mówienia, uczeń może 
przyspieszyć tylko wtedy, gdy ma to służyć do osiągnięcia jakiegoś 
efektu]. 

0–1 p. 

XIII Wyraźne mówienie [prelegent jest słyszany i rozumiany].  0–1 p. 
XIV Wyraziste mówienie [odpowiednie akcentowanie najważniejszych 

miejsc wystąpienia, modulacja głosu, pauzy, unikanie monotonii]. 
0–1 p. 

XV Odpowiednie gesty, mimika, postawa przemawiającego [nie rozpraszają 
słuchaczy, podkreślają najważniejsze elementy wystąpienia, służą 
utrzymywaniu kontaktu ze słuchającymi]. 

0–1 p. 

XVI Kreatywność i pomysłowość w ujęciu tematu. 0–5 p. 
XVII Wykorzystanie prezentacji (np. w programie PowerPoint) lub krótkiego 

nagrania filmowego, stanowiących ilustrację słów prelegenta. 
0–2 p. 

XVIII Maksymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prelekcję 
(minimum 10 minut) 

0–2 p. 

Razem 25 
punktów 

 
 

3. Każdy z członków Komisji ma do dyspozycji od 0 do 25 pkt, które 



przyznaje osobno każdemu uczestnikowi. 
4. Przyznane przez każdego członka Komisji punkty sumuje się i następnie 

dodaje do wyników uzyskanych od pozostałych członków Komisji. 
5. Za niewykorzystanie minimum limitu czasu Komisja ma prawo odebrać 

uczestnikowi od 1 do 5 punktów. 
6. Konkurs wygrywa ten uczestnik, który zdobędzie największą liczbę 

punktów. W razie równiej ilości punktów uczestników o wygranej w 
Konkursie decyduje Komisja. 

7. Decyzję o wyniku Konkursu podejmuje i ogłasza Komisja. 
8. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 
§ 4 

Nagrody 
 

1. Organizator przewiduje dyplomy dla uczestników i laureatów Konkursu. 
2. Zwycięzca Konkursu wygłosi swoją prelekcję  czasie uroczystej gali z 

okazji pięciolecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w 
Poznaniu. 

3. Wyniki Konkursu oraz imiona i nazwiska laureatów zostaną̨ 
zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz na fanepage’u, na 
co biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę. 
 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zgłoszenie się̨ do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i 

zobowiązaniem do respektowania postanowień niniejszego Regulaminu i 
warunków określonych w zaproszeniu do Konkursu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1. 
 

SZKOŁA KREATORÓW ŚWIATA 
10 IDEI NASZEJ SZKOŁY 

 
1. Szanujemy i doceniamy się nawzajem. 

2. Jesteśmy aktywni i ambitni- podejmujemy wyzwania. 

3. Podejmujemy ważne dla nas decyzje. 

4. Słuchamy tego, co mówią inni. 

5. Wierzymy w zasadę wzajemności. 

6. Rozwijamy talenty i pasje. 

7. Uczymy się przez działanie. 

8. Jesteśmy samorządni i odpowiedzialni. 

9. Wierzymy w siebie. 

10. Budujemy szkołę równych szans. 

 
 
 

 
 


