
Załącznik 1 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„ZABYTKI STOLIC EUROPEJSKICH” 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi. 

CELE KONKURSU:  

1) rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim;  

2) motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy;  

3) motywowanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności i wiadomości;  

4) podniesienie poziomu umiejętności językowych;  

5) popularyzacja i poszerzenie wiedzy o krajach europejskich. 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej z powiatu 

będzińskiego.  

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej 

pt. „ZABYTKI STOLIC EUROPEJSKICH”. 

Praca powinna zawierać opis zabytku w języku angielskim max.10 zdań. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgody na 

udział w konkursie (w załączeniu) wraz z pracą konkursową.  

4. Szkoła, która bierze udział w konkursie może dostarczyć Organizatorowi nie więcej niż 3 

prace. Prace przechodzą na rzecz Organizatora, który zaprezentuje je na wystawie w szkole, 

Facebooku i stronie internetowej szkoły. 

5. Wielkość pracy: format A4, technika pracy: dowolna, opis: max. 10 zdań w języku 

angielskim. 

6. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:  

- imię i nazwisko oraz klasa i wiek autora,  

- nazwa, adres szkoły, (telefon opiekuna). 

7. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:  

- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,  

- wrażenie estetyczne,  

- poprawność językowa, 

- spełnienie podanych wytycznych. 



8. Prace, które nie będą spełniały określonych w regulaminie wymagań, w szczególności: bez 

odpowiedniego opisu i wypełnionej karty zgłoszenia, nie będą brane pod uwagę podczas 

rozstrzygania konkursu.  

9. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pod adresem:  

Szkoła Podstawowa nr 3 im Janusza Korczaka                                                                                           

ul. Stanisława Staszica 47                                                                                                                                               

41-250 Czeladź, 

 do dnia 29 kwietnia 2022 roku. 

10. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury. 

Decyzje Jury są ostateczne.  

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 maja 2022 r.  

12. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami. 

13. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.  

14. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz ich zdjęć do 

celów promocyjnych.  

 


