
REGULAMIN KONKURSU ,, ŚWIĄTECZNE PISANIE I RYSOWANIE’’ 

 

I   Postanowienia ogólne: 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie 

„Świąteczne pisanie i rysowanie” w dalszej części zwany 

„Konkursem”. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest : Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Potęgowie  

 

II   Cele Konkursu: 

 

1. Zachęcenie dzieci i  młodzieży do rozwijania talentu 

plastycznego, pisania tekstów literackich i prezentowania własnej 

twórczości literackiej i plastycznej. 

 

2. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność 

stylistyczną i językową utworu. 

 

3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów. 

 

4. Promowanie młodych talentów i ich twórczości szerszemu kręgowi 

odbiorców. 

 

 

III   Zasady uczestnictwa: 

 

 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-8 szkoły  

podstawowej . 

 

2. Prace wykonane na Konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

 

a. Kategoria I – uczniowie klas 1-3 – uczniowie wykonują 

pracę plastyczną , która będzie interpretacją wybranego 

wiersza lub piosenki o tematyce bożonarodzeniowej, w 



dowolnej technice, format pracy od A5 do A3. Proszę podać 

autora i tytuł utworu, który posłużył za inspirację do 

wykonania pracy. 

 

b. Kategoria II – uczniowie klas 4-8 - do wyboru : 

 

 Komiks – przedstawiający niebanalną historię 

świąteczną – technika dowolna, format A4 lub A3 

 Opowiadanie na temat: ,, Za górami za lasami, a może 

całkiem niedaleko, pojawił się na świecie tajemniczy 

JAŁOKIM ( pisane wspak imię Mikołaja). Był to 

przeciwnik dobroci, który pragnął udaremnić dzieło 

świętego darczyńcy – prawdziwego Mikołaja’’. 

 Wiersz o tematyce bożonarodzeniowej. 

 

 

3.Praca literacka nie może przekraczać 2 stron formatu A4.  

 

4. Prace należy podpisać ( prace plastyczne na odwrocie) . 

 

5. Utwory konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w 

języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych 

konkursach plastycznych i literackich. 

 

6. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 

 

 

 

 

IV    Termin i miejsce nadsyłania prac oraz ogłoszenia wyników: 

 

1. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 14 grudnia 2020 r. 

 

2.Utwory konkursowe - prace literackie -  należy przesłać do nauczycieli    

języka polskiego przez aplikację Teams w indywidualnej wiadomości. 

 

3. Zdjęcia prac plastycznych prosimy przesłać do P. Anny Mikulskiej 

przez messengera ( proszę zrobić zdjęcie tylko pracy, w dobrym świetle). 

 

4.Wyniki zostaną ogłoszone 18 grudnia na stronie internetowej szkoły. 

 



 

 

        V Kryteria oceniania: 

 

1. Zgodność prac z tematyką Konkursu. 

 

2. Twórczy charakter utworu. 

 

3. Poprawność stylistyczna i językowa. 

 

4. Samodzielność i oryginalność pracy. 

 

5. Estetyka wykonania pracy plastycznej. 

 

 

Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na publikowanie 

danych osobowych oraz przedstawionych prac konkursowych na potrzeby 

SP w Potęgowie . 

 

 



 

 


