
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Gliwicach 

zaprasza do udziału w miejskim konkursie literacko-plastycznym 

 

 „KOŚCI OPOWIEŚCI – ODKRYJ W SOBIE LITERATA” 

 

 

CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie zdolności pisarskich i plastycznych. 

2. Promowanie uczniów uzdolnionych literacko. 

3. Popularyzowanie gier edukacyjnych. 

4. Rozwijanie inwencji twórczej uczestników. 

 

REGULAMIN 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Gliwicach. 

I. Adresaci i temat pracy 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 3 i 4 gliwickich szkól podstawowych. 

2. Tematem pracy jest samodzielne stworzenie opowiadania na podstawie 5 obrazków wybranych 

z poniższego zestawu oraz wykonanie do niego ilustracji. 

3. Spośród nadesłanych prac komisja przyzna po trzy nagrody i jedno wyróżnienie w obu grupach 

wiekowych. Decyzja komisji jest nieodwołalna. 

4. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla ich opiekunów 

podziękowania. 

 

II. Założenia organizacyjne 

1. Uczniowie wybierają 5 obrazków z poniższego zestawu. Na ich podstawie układają opowiadanie na 

dowolny temat, które zawierać będzie: 

 tytuł wymyślony przez uczestnika konkursu 

 trzy zdania wstępu 

 sześć zdań rozwinięcia 

 trzy zdania zakończenia. 

Należy pamiętać o akapitach. Opowiadanie może zawierać dialogi lub opisy w celu urozmaicenia 

pracy. 

Zestaw obrazków: 

 

 



2. Uczeń sam określa kolejność wybranych obrazków, które mogą być interpretowane w sposób 

dosłowny lub symboliczny. 

3. Użyte wyrazy nawiązujące do rysunków należy podkreślić kolorem zielonym.  

4. Opowiadanie wraz z ilustracją wykonaną dowolną płaską techniką plastyczną należy rozmieścić 

na jednej kartce w  formacie A3. 

5. Prace, które nie będą miały: podkreślonych wyrazów, odpowiedniej liczby zdań, odręcznej 

napisanej treści, formatu A3 lub płaskiej techniki plastycznej nie będą brane pod uwagę.  

6. Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie wypełnioną metryczką (zał. 1).  

7. Ocenie podlegać będzie treść merytoryczna, fabuła, pomysł, estetyka pisma i ilustracji, 

poprawność ortograficzna, gramatyczna i interpunkcyjna, poprawność kompozycyjna, 

przestrzeganie limitu zdań. 

8. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia do udziału w konkursie 

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie pracy (zał. 2). 

9. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników. Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę. 

10. Prace nie będą zwracane. Po zakończeniu konkursu prace zostaną wyeksponowane w formie 

wystawy pokonkursowej w filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Bernardyńska 2 

w Gliwicach).  

 

III. Ważne terminy 

1. Prace konkursowe należy składać na portierni Szkoły Podstawowej nr 7 (ul. Tarnogórska 59) lub 

przesłać pocztą z dopiskiem „Kości opowieści – odkryj w sobie literata” do 20 kwietnia 2018r. 

W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia, po godzinie 15.00 na stronie internetowej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach (http://zsp11gliwice.pl/). 

3. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub rozwiezione do szkół laureatów w terminie do dwóch tygodni 

od ogłoszenia wyników. 

 

Organizatorki konkursu: 
mgr Karolina Jurczuk 
mgr Dorota Kurzac 
mgr Justyna Libor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ  

miejskiego konkursu literacko-plastycznego „Kości opowieści – odkryj w sobie literata”* 

Imię, nazwisko autora pracy 
 
 

wiek   

klasa   

Nazwa,  adres i telefon szkoły 
 
 

Imię i nazwisko opiekuna ucznia 
 
 

Nr telefonu i adres e-mail opiekuna ucznia 
 
 
 

*Należy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami 

 

 

Załącznik 2.  

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych: 
 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy  
w związku z udziałem w miejskim konkursie literacko-plastycznym „Kości opowieści – odkryj w sobie 
literata”, we wszelkich ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie  
i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 
osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie 
oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany 
o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania 
 
 
............................................................................................................ 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
 
 
 
 
Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie  i rozpowszechnianie  
przesłanej pracy: 
 
„Wyrażam zgodę na udział ................................................................................... *  
w miejskim konkursie literacko-plastycznym „Kości opowieści – odkryj w sobie literata” organizowanym 
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy 
w działalności placówki, a w szczególności na wystawienie jej w bibliotece miejskiej w Gliwicach. 
 
 
.............................................................................................................. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
 
* imię i nazwisko autora pracy 
 
 


