
 
XIX  WOJEWÓDZKI  KONKURS 

PLASTYCZNO – LITERACKI 
 

pt. „Życzliwość – to język,  
który niesłyszący może usłyszeć, 

a niewidzący zobaczyć" 
 

POD HONOROWYM PATRONATEM  
 DYREKTORA DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY                      

 W GLIWICACH 
   I PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cele konkursu: 

 

 Uwrażliwienie dzieci na potrzeby i uczucia drugiego człowieka 

 Rozwijanie empatii 

 Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i właściwego zachowania 

 Zachęcanie do pozytywnego myślenia i częstego uśmiechu 

 Kształtowanie umiejętności bezinteresownej pomocy innym 

 Promocja szkoły i miasta w środowisku i w lokalnych mediach 
 
 

Regulamin: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach 

wiekowych: 

 uczniowie klas I – II 

 uczniowie klas III – IV 

 uczniowie klas V – VII 

2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej i literackiej na 

temat: „Życzliwość – to język, który niesłyszący może usłyszeć, a niewidzący zobaczyć”. 

Prace powinny być odzwierciedleniem tego, jak uczniowie rozumieją te słowa, dlaczego zwykła 

ludzka życzliwość jest tak ważna i potrzebna, co daje każdemu człowiekowi. Ważne, by dzieci 

umiały dostrzegać nie tylko własne dobro, ale chciały bezinteresownie pomagać innym, 

życzliwie  się do nich odnosić i czerpać radość z pomagania i dostrzegania potrzeb innych ludzi. 



W ocenie prac ważne jest ciekawe i nietuzinkowe ujęcie tematu w pracy literackiej oraz 

oryginalność techniki w pracy plastycznej. 

3. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać pracę plastyczną na temat: „Życzliwość – to 

język, który niesłyszący może usłyszeć, a niewidzący zobaczyć” na kartce z bloku technicznego 

formatu A4 . 

4. Technika pracy jest dowolna, ale powinna być oryginalna i ciekawa. Prosimy  

o ciekawe rozwiązania plastyczne i interesujące, oryginalne materiały, użyte do wykonania 

pracy (nie tylko same kredki!). 

5. Do pracy plastycznej, każdy uczestnik dołącza pracę literacką: 12 - wersowy  

(3 zwrotki) wiersz rymowany, własnego autorstwa, dotyczący pracy plastycznej, napisany na 

komputerze czcionką Arial ’14 na oddzielnej, żółtej kartce ksero formatu A4. 

6. Komplet prac od jednego uczestnika (pracę plastyczną i literacką) należy włożyć do jednej 

koszulki. Każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac. Wszystkie prace (plastyczne  

i literackie) muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, klasa, imię i nazwisko 

opiekuna, nazwę i numer szkoły, miejscowość oraz  telefon i e-mail do szkoły i opiekuna. 

7. Jury wyłoni laureatów w każdej grupie wiekowej. Zostaną przyznane 3 miejsca i trzy 

wyróżnienia w każdej z grup. 

8. Prace uczniów należy przesłać w opakowaniu (zabezpieczyć przed uszkodzeniem) na adres: 

SP7 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59, Gliwice 44-100 w terminie do 31 października 2017 r.  

Liczy się data dotarcia prac do SP 7! 

9. Dla laureatów konkursu w każdej kategorii przewidziane są dyplomy i nagrody  rzeczowe,   

a dla opiekunów laureatów podziękowania. 

10. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej  

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły: 

www.sp7gliwice.pl   w połowie listopada 2017 r. 

12. O miejscu i terminie wręczenia nagród, laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną 

powiadomieni na stronie internetowej naszej szkoły oraz telefonicznie lub mailowo. Prosimy  

o podanie kontaktowych adresów mailowych opiekunów uczniów. 

13. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów. 

14. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac  

i nazwisk uczniów na wystawie i w mediach (załącznik – zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika) 

                                                    
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 
                                                                                               Organizatorki: 
             
                                                                                         mgr Beata Oparczyk,   
                                                                                            mgr Monika Najda 
  
                                                                                            SP 7 w Gliwicach 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sp7gliwice.pl/


 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego 

dziecka 
 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………., 
kl.………………. 

 
Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik: 

 
…………………………………………………………………………………………….…… 

 
na potrzeby przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu  

„Życzliwość – to język, który niesłyszący może usłyszeć, a niewidzący zobaczyć”. 

 
1. Zostałem/-am poinformowany/-a o celu zbierania danych osobowych mojego dziecka. 

2. Jestem świadomy/a  uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)  
tj. o prawie dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. 

 
…………………………………………… …………………………………… 

Miejscowość i data oraz czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Udzielam SP 7 w Gliwicach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa  
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka 

 
…………………………………………………………………………………………….…… 

imię i nazwisko ucznia 

 
…………………………………………………………………………………………….…… 

Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik: 

 
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć  
w trakcie konkursu i wystawy prac laureatów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie 

w celu zgodnym z prowadzoną przez SP 7 działalnością. 
 
 

…………………………………………… …………………………………… 
Miejscowość i data oraz czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 


