
Regulamin Gminnego Konkursu Plastyczno - Literackiego  

 „DobraMOC” 

dla uczniów klas I –VIII szkół podstawowych  

w gminie Nieporęt  

w roku szkolnym 2021/2022 

 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego  

w Białobrzegach.  

2. Temat prac konkursowych brzmi: „DobraMOC”. 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej. 

4. Dla klas I – III – forma plastyczna. 

Dla klas IV – VIII – forma literacka. 

 

I. Cele konkursu: 
- umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań  

   i predyspozycji; 

- uwrażliwienie uczniów na tematy związane z bezinteresownym czynieniem   

dobra; 

- rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów; 

- rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; 

- dbałość o kulturę i estetykę języka; 

- dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji 

komunikacyjnej, formy wypowiedzi; 

- wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach 

(ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, 

graficznym); 

- promowanie osiągnięć uczniów. 

II. Ustalenia ogólne: 
Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.  

W  konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie ze szkół podstawowych 

w gminie Nieporęt. 

Prace konkursowe będą oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  

I kategoria : klasy I – III  - prace plastyczne 

II kategoria :  klasy IV-VI – prace literackie 

III kategoria : klasy VII – VIII – prace literackie 

 

 

Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialni są nauczyciele organizujący 

konkurs: Anna Biernat (anna.biernat@spbialobrzegi.edu.pl), Eliza 

Tomaszewska (eliza.tomaszewska@spbialobrzegi.edu.pl), Mariusz Orłowski  

(mariusz.orlowski@spbialobrzegi.edu.pl) . 

Wszyscy uczestnicy otrzymują  dyplomy. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
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III. Temat konkursu :  

„DobraMOC”  

1.Uczniowie klas I – III wykonują pracę plastyczną dowolną techniką związaną  

z  dobrym uczynkiem skierowanym w stronę drugiego człowieka.  

2. Uczniowie klas IV – VIII wykonują pracę literacką (opowiadanie, esej, wiersz) 

związaną z czynieniem dobra dla drugiego człowieka. 

 

IV. Termin i zasady zgłaszania się uczestników do udziału w konkursie : 
Prace plastyczne i literackie (prosimy o prace wykonane na papierze, nie o zdjęcia 

prac) należy przesyłać do dnia 28 lutego 2022 r. na adres: 

 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach 

ul. Wojska Polskiego 21 

05-127 Białobrzegi 

 

V. Forma plastyczna (dowolna technika), forma literacka ( opowiadanie, esej, 

wiersz). 

 

VI. Wymagania konkursowe: 
 Prace konkursowe literackie nie powinny przekraczać 2 stron formatu A-4 . 

Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12) 

lub ręcznie (bardzo wyraźnie). 

Oceniane będą : realizacja pomysłu, staranność i estetyka pracy, zawartość 

merytoryczna , kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- 

stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych. 

Każda praca konkursowa plastyczna i literacka powinna być podpisana imieniem  

i nazwiskiem autora wraz z podaniem klasy, do której uczęszcza autor pracy. Powinno 

też znaleźć się imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego został wykonana 

praca. 

Każdy uczestnik konkursu powinien wraz z pracą dostarczyć zgodę na 

wykorzystywanie danych osobowych w celach konkursowych  podpisaną przez 

rodzica/ prawnego opiekuna. Formularz zgody jest dołączony do regulaminu. 

 

 

VII. Przebieg konkursu: 
Prace są oceniane prze komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Wojska Polskiego w Białobrzegach. 

 

VIII. Ogłoszenie wyników : 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.04.2022r. na stronie  Szkoły Podstawowej 

im. Wojska Polskiego w Białobrzegach. 
 

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową do organizatorów:  

anna.biernat@spbialobrzegi.edu.pl 

eliza.tomaszewska@spbialobrzegi.edu.pl 

mariusz.orlowski@spbialobrzegi.edu.pl 

 

 

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału, a uczestnikom życzymy 

POWODZENIA! 
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