
Regulamin XVI Edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 
pt. ,,Wszystkie zwierzęta duże i małe” 

 
Świetlica szkolna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach zaprasza 
do udziału w konkursie dzieci ze świetlic szkolnych szkół podstawowych z miasta 
Gliwice i jego okolic. 
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych poprzez 
wykonanie indywidualnych prac oraz wykształcenie u dzieci wrażliwości, 
odpowiedzialności za swoje zwierzę oraz  zasad prawidłowej opieki nad nim. 
Zasady konkursu: 
Temat pracy: ( do wyboru) 

 Przedstawienie postaci ulubionego zwierzęcia domowego lub egzotycznego                    
w jego naturalnym środowisku. 

 Zasady opieki nad zwierzęciem. 

 Ulubione zabawy ze zwierzęciem. 
Uczestnicy:  dzieci uczęszczające do klasy I, II, III. 
Technika : dowolna 
Format pracy : A - 3 duża kartka z bloku 
Prace należy podpisać według wzoru: 

1. Imię i nazwisko autora pracy. 
2. Wiek i klasa. 
3. Pełna nazwa szkoły, cały adres do placówki, numer telefonu i e- mail. 
4. Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana. 

Będą oceniane tylko i wyłącznie prace samodzielnie wykonaną przez jedno dziecko. 
Termin: 
Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2021 r. na adres   
Świetlica szkolna  
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11  
Szkoła Podstawowa nr 7  
ul. Tarnogórska 59 
44 – 100 Gliwice 
Telefon kontaktowy 32 – 231 – 07 – 14 wew. 202 
Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.  
Wyniki konkursu zastaną umieszczone w dniu 08.11.2021 r. na stronie internetowej 
ZSP 11 Gliwice z zakładce -  świetlica szkolna. 
Rozdanie dyplomów i nagród laureatom nastąpi w dniu 15.11.2021 r. o godzinie 
1530 w ZSP 11 Gliwice w sali numer 2. 
Bardzo serdecznie prosimy o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie. 
Podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymają nauczyciele, 
których uczniowie zostali laureatami konkursu. 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych 
oraz wyeksponowania ich w formie wystawy pokonkursowej. W związku z tym 
nadesłanych prac nie zwracamy! 
Organizatorzy: 
mgr Bożena Bednarska – Zielińska 
mgr Ewa Zembik 
Magdalena Łabnowska  
 
 


