
  

Zespół Szkół w Budach Głogowskich  

Budy Głogowskie 846  

tel.: 17 789 73 80   

e-mail szkoły: zs_budy@glogow-mlp.pl  

  

  

  

  

  

  

  

Regulamin  

Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego  
 pt. „Mój jeden dzień w przyszłości”  
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Cele konkursu:  

1. Propagowanie twórczości literackiej oraz plastycznej.  

2. Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu.  

3. Rozwijanie umiejętności literackich.  

4. Uwrażliwianie na piękno języka polskiego.  

5. Rozwijanie umiejętności manualnych.  

6. Pobudzanie kreatywności i wyobraźni.  

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.  

 

Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z  gminy Głogów Małopolski.  

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  

✓ klasy IV-VI,  

✓ klasy VII-VIII. 

 3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego pt. „Mój jeden 

dzień w przyszłości” oraz wykonaniu pracy plastycznej związanej z tematyką 

opowiadania.  

4. Opowiadanie powinno:  

✓ być napisane odręcznie,  

✓ mieć tytuł, 

✓  liczyć minimum 200 słów,  

✓ zawierać elementy fantastyczne.  

5. Praca plastyczna powinna:  

✓ być wykonana na papierze typu brystol lub blok techniczny o formacie A3, 

✓  ilustrować opowiadanie,  

✓  być związana z jego treścią.  

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza 

się wyłącznie formy plastyczne płaskie. .         

6. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane:   

✓ imię i nazwisko autora pracy,   

✓ klasę,   

✓ nazwę szkoły ,  

✓ imię i nazwisko opiekuna.   
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7. Do pracy należy dołączyć także zgodę na publikację wizerunku (załącznik do 

regulaminu).  

 

Termin składania prac:   

Prace konkursowe należy składać w terminie od 14 do 20  kwietnia w sekretariacie szkoły 

lub pocztą  (decyduje data stempla pocztowego) na adres :      

Zespół Szkół w Budach Głogowskich   

Budy Głogowskie 846  

36-060 Głogów Małopolski   

  

 Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:                    

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa.  

2. Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, III, III miejsce oraz wyróżnienie w każdej 

kategorii.  

3. Przy ocenie prac literackich będą brane pod uwagę :  

- zachowanie formy opowiadania,  

- zgodność z tematem,  

- spójność wypowiedzi,  

- atuty literackie,  

- oryginalność,  

- ciekawe, barwne przedstawienie treści,  

- poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna,  

- samodzielność.  

4. Przy ocenie prac plastycznych będą brane pod uwagę:  

✓ spójność pracy z tekstem literackim,  

✓ oryginalność, 

✓ staranność wykonania. 

 5. Komisja konkursowa zsumuje punkty za pracę literacką i plastyczną.  

 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 27 kwietnia na stronie internetowej 

naszej szkoły:  (zsbudy.pl) oraz szkolnym Facebooku (ZS Budy Głogowskie).  

 7. O terminie, sposobie odbioru nagród i dyplomów laureaci zostaną poinformowani za 

pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz telefonicznie.  
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Postanowienia końcowe: 

1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.  

2. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

 

 

 

 

 

 

 Organizatorzy: 

Anna Bielenda-Lasota 

Izabela Pustelak-Madej  
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Załącznik nr 1   

  

  

Budy Głogowskie, dn. …............................  

  

  

  

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka  

  

Niniejszym, działając jako przedstawiciele ustawowi   

…………………………………………………………………………, 

(imię i nazwisko dziecka)  

wyrażamy zgodę na nieograniczone czasowo / ograniczone czasowo* wykorzystanie 

wizerunku naszego dziecka w formie publikacji zdjęć wraz z opatrzeniem ich:  

▪ imieniem,   

▪ nazwiskiem,   

▪ oznaczeniem klasy, do której przynależy dziecko,  

▪ utrwalonym wizerunkiem w postaci fotografii przez Zespół Szkół w Budach Głogowskich w 

związku z udziałem/uzyskaniem przez dziecko szczególnego wyróżnienia, nagrody, etc., w  

…………………………………………………………………………  

                                                              (nazwa konkursu, imprezy, przedsięwzięcia)  

Niniejsza zgoda upoważnia do publikacji ww. danych:  

• na stronie internetowej szkoły i profilach społecznościowych szkoły,   

• w gazetkach i na tablicach szkolnych,   

• w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.   

  

……………………………………  

……………………………………  

  (podpisy Rodziców)   

  

 

* właściwe podkreślić  

 


