
 SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

W WIDZOWIE 

 

serdecznie zaprasza chętnych                                                                               

uczniów do udziału w II gminnym konkursie                                          

literacko-plastycznym 

 

„Święta Bożego Narodzenia w moim domu”. 

 

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych                           



 

Regulamin II gminnego konkursu literacko-plastycznego 

„Święta Bożego Narodzenia w moim domu” 

 

Organizatorzy: Aneta Musiał, Renata Dryjka 

Cele konkursu: 

1. Promowanie talentów literackich i plastycznych  

2. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania prozą oraz sztuką 

plastyczną 

3. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania tradycjami Świąt Bożego 

Narodzenia 

4. Podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

 

I. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkoły 

podstawowej: 

a.  wyróżniamy trzy kategorie wiekowe  

- klasy I-III 

- klasy IV-VI 

- klasy VII-VIII  

2. Uczniowie klas I-III dostarczają na adres  Szkoły Podstawowej im. 

Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie pracę plastyczną „Święta 

Bożego Narodzenia w moim domu” 

a. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką  

b. Format pracy – A4 

c. Prace niesamodzielne zostaną wyłączone z konkursu. 

3. Uczniowie klas IV-VIII dostarczają na w/w adres szkoły pracę 

pisemną ( opowiadanie) zawierającą  od 1 do 2 stron A4. 

a. Praca winna być przepisana komputerowo  

b. Komisja będzie oceniać w/w prace pod względem zgodności                               

z tematem, poprawności językowej, ortograficznej                                        

i interpunkcyjnej. 



c. Prace niesamodzielne zostaną wyłączone z konkursu. 

4. Praca w każdej kategorii wiekowej  powinna być podpisana                        

( imię  i nazwisko ucznia, klasa , opiekun, szkoła, nr telefonu,) 

 

II. Terminy: 

1. Prace należy przekazać   na adres   Szkoły Podstawowej                            

im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie                                           

do dnia 19.12.2019r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.01. 2019r. 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

szkoły, ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

III. Nagrody: 

1. Jury oceni dostarczone prace i zdecyduje o podziale nagród. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

-  klasy I-IIISP 

- klasy IV-VISP 

- klasy VII-VIIISP  

3. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów I,II i III miejsca                                               

w każdej kategorii wiekowej oraz ewentualne wyróżnienia. 

 

IV. Ustalenia końcowe: 

1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac, stają się one 

własnością organizatora. 

2. Ewentualne pytania kierować do organizatora: Aneta Musiał, 

Renata Dryjka. 

 

 

                           

 

 


