
     Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego     

                   „Książka    moim przyjacielem” 

 

 

 

Organizator konkursu: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – 

Rewalidacyjnych, ul. Kopernika 71, 44 – 300 Wodzisław Śląski. 

Czas trwania konkursu: 17.03. – 21.05.2021r.; 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 24.05.2021 r. 

 

Koordynatorzy konkursu: Daria Kolus, Agata Chmielewska. 

 

 Świetlica szkolna działająca w Zespole Placówek Szkolno– Wychowawczo 

– Rewalidacyjnych w Wodzisławiu  Śląskim zaprasza do wzięcia udziału w 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Książka moim przyjacielem”. 

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i w związku z tym, 

chcielibyśmy zachęcić dzieci do zaprezentowania nam swoich ulubionych tytułów  – 

stworzenia okładki ulubionej książki. 

 

Laureaci pierwszych trzech miejsc oraz trzy osoby wyróżnione otrzymają 

nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową na adres 

podanej w metryczne placówki. 

 

Cele konkursu: 

• rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej dzieci, 

• poznawanie  i rozwijanie umiejętności stosowania różnorodnych technik 

plastycznych, 

• zachęcanie do czytania książek. 

 

 

 

Uczestnicy konkursu: 

• Szkoła Podstawowa (klasy I - III), 

• Szkoła Podstawowa Specjalna 



• Uczniowie szkoły podstawowej posiadający orzeczenie. 

 

Tematyka i forma prac: 

• praca płaska z wykorzystaniem kartki o formacie A3, 

• techniki dowolne. 

 

Informacje dodatkowe: 

Na odwrocie każdej pracy należy ją podpisać, uwzględniając następujące dane: 

• imię i nazwisko uczestnika, 

• wiek uczestnika, 

• nazwę i adres placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu, 

• informacja o orzeczeniu ucznia, jeśli takie posiada (dotyczy uczniów szkoły 

podstawowej) 

• imię i nazwisko opiekuna pracy. 

 

Każda placówka może wysłać maksymalnie 10 prac. 

Terminy: 

Prace należy wysłać drogą pocztową na adres: 

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych 

ul. Kopernika 71 

44 – 300 Wodzisław Śląski 

z dopiskiem: Świetlica 

Prace należy wysłać do 21. 05. 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego). 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

Wyniki konkursu poznamy 24. 05. 2021 r. 

Komisja wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca (z osobnym kryterium oceniania 

uczniów z orzeczeniem) oraz wyróżni dodatkowo 3 prace. Na adresy podanych 

placówek zostaną wysłane nagrody wraz z dyplomami. 

 

 

 



Zasady oceniania prac: 

Liczy się pomysłowość, estetyka i samodzielność wykonania prac. 

Uwagi: 

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków 

regulaminu konkursu oraz jednoczesnym wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział dziecka w konkursie i publikacji zdjęć pracy na stronie 

internetowej Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w 

Wodzisławiu Śląskim, a także szkolnym Facebooku: 

 

https://www.facebook.com/zpswrwodzislaw 

 


