
 

III. KONKURS 

LITERACKO - PLASTYCZNY 

 

 
REGULAMIN 

 

I. Wstęp 
Organizatorem III konkursu literacko-plastycznego  „CZY W PRZYSZŁOŚĆ LECI Z NAMI PILOT?” 
przeznaczonego dla uczniów sosnowieckich szkół podstawowych jest Szkoła Podstawowa nr 42  
w Sosnowcu. 
ul. B. Prusa 253a 
41-200 Sosnowiec 
tel.: 32 / 263 35 82 
 
II. Cele konkursu: 
- Zachęcanie uczniów do tworzenia różnorodnych form wypowiedzi. 
- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej. 
- Rozwijanie zainteresowań humanistycznych. 
- Inspirowanie zainteresowań literackich i plastycznych wśród dzieci. 
- Troska o kulturę języka dzieci. 
- Kształtowanie ekspresji plastycznej u dzieci. 
 
III. Temat prac: 
III. Konkursu Literacko-Plastycznego CZY W PRZYSZŁOŚĆ LECI Z NAMI PILOT?”  nosi tytuł:  
 

„Moje wyobrażenie pięknej, niepodległej Ojczyzny w roku 2028” 
 
IV. Zasady ogólne: 
1. Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły uczniów klas IV – VIII sosnowieckich 
szkół podstawowych. 
 
2. Konkurs przeprowadzony będzie z uwzględnieniem form: 
- pisemnej, 
- plastycznej. 
 

 I. uczeń z zespołu - pisze opowiadanie związane z tematyką konkursu.  

 II. uczeń z zespołu - wykonuje pracę plastyczną związaną z tematyką konkursu pastelami 
olejnymi na formacie A4. 

 
3.  Prace pisemne powinny obejmować przynajmniej 2 strony formatu A4 napisane czcionką Times New 
Roman; wielkość czcionki – 14. Nie należy pisać dwustronnie.  Prace nie mogą być pisane ołówkiem, 
nie wolno też używać korektora. Nie mogą też zawierać błędów ortograficznych. Praca pisemna 
powinna być samodzielna, niepublikowana wcześniej oraz nieprzepisana z książek, czasopism czy 
stron internetowych. 
 
4. Praca plastyczna powinna być samodzielna, niepublikowana wcześniej. 
 
5. Można przesyłać pracę literacką + pracę plastyczną maksymalnie czterech zespołów uczniów         
z każdej szkoły. 



 
V. Terminy: 

1. Prace plastyczne i literackie należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 42                                  

w Sosnowcu do dnia 31 października 2018 r.    
2. Prace mogą być dostarczone do Organizatora osobiście lub drogą pocztową, 
z dopiskiem na kopercie: III. Konkurs Literacko – Plastyczny „CZY W PRZYSZŁOŚĆ LECI Z NAMI 
PILOT?”  
3. Razem z pracą należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ /ZAŁĄCZNIK 
NR 1/. 
4. Podsumowanie konkursu odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym Laureatom i ich Opiekunom 
przez Organizatora. 
5. Szkoły, z których zostaną wytypowani Laureaci, zostaną powiadomione drogą internetową. 
 
VI. Ocenianie prac: 
1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa w składzie: 
- Małgorzata Urban – wieloletni nauczyciel plastyki, dyrektor szkoły 
- Magdalena Kawka – wieloletni nauczyciel języka polskiego 
 
2. Kryteria oceny prac konkursowych: 

Prace pisemne: 
- atrakcyjność ujęcia tematu, 
- oryginalność języka i kompozycji wypowiedzi, 
- stylistyka i poprawność językowa, 
- metryczka na górze pracy literackiej uwzględniająca: nazwisko, imię i wiek autora, nazwę szkoły, dane 
opiekuna. 

Prace plastyczne: 
- ekspresja  pracy, 
- zgodność pracy z jej tematem, 
- prawidłowe użycie techniki plastycznej wskazanej w regulaminie, 
- właściwy formatu pracy, 
- metryczka na drugiej stronie pracy zawierająca: nazwisko, imię i wiek autora,, nazwę szkoły, dane 
opiekuna. 

 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 
1. Komisja Konkursowa nagrodzi I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia. 
2.. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora drogą 
telefoniczną. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na konkurs i wykorzystania ich 
w celach wydawniczych / promocyjnych. 
4. Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na jej opublikowanie przez Organizatora. 
5. Regulamin konkursu literacko-plastycznego „CZY W PRZYSZŁOŚĆ LECI Z NAMI PILOT?” dostępny 
jest także na stronie internetowej Organizatora www.sp42sosnowiec.edu.pl  
 
W razie pytań prosimy kontaktować się z koordynatorkami konkursu, pod numerem szkoły:  
32 263 35 82. 
 
 


