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 „Rodzina jest sobą,  

jeżeli buduje się na takich odniesieniach,  

na wzajemnym zaufaniu, 

na zawierzeniu wzajemnym.  

Tylko na takim fundamencie 

można też budować proces wychowania,  

który stanowi podstawowy cel rodziny 

i jej pierwszorzędne zadanie” 

Jan Paweł II 

[Homilia we Wrocławiu, 1983 r.] 

 

 

I GMINNY KONKURS  

PLASTYCZNO - LITERACKI  

pt.: Moja rodzina, to największa wartość!

Pod honorowym patronatem  

Wójta Gminy Wiązownica 

 

 

Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zapałowie  

Zapałów 159 

37-544 Zapałów 
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REGULAMIN

Organizator: 

Organizatorem Gminnego Konkursu plastyczno - literackiego, pt. „Moja rodzina to 

największa wartość!” (zwanego dalej Konkursem) jest Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Zapałowie. 

Cele Konkursu: 

• zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny 

w ich życiu; 

• podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego 

człowieka; 

• rozwijanie talentów plastycznych / literackich dzieci; 

• propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania dzieci; 

• rozwijanie wśród uczniów wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej ; 

• wskazanie rodziny jako bezpiecznego i pełnego miłości środowiska dla dzieci. 

Konkurs skierowany jest do uczniów: 

• klas I – III 

• klas IV – VIII 

 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

• dostarczenie pracy plastycznej/ tekstu literackiego, będącej twórczą interpretacją tytułu 

Konkursu; 

• każda szkoła w wyniku wewnętrznych eliminacji może zgłosić z danej klasy po 1 pracy  

w każdej kategorii; 

• prosimy o zabezpieczenie prac; 

• podpisanie pracy na odwrocie (prosimy podać imię i nazwisko Autora, wiek, klasę 

i nazwę szkoły do której uczęszcza); 

• załączenie wypełnionego formularzu uczestnictwa (zał.: 1,2,3,4) w konkursie, 

w którym zawarte są dane Autora, jego Opiekuna, akceptacja regulaminu i zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych (RODO); 

• Prace przysłane po terminie nie będą oceniane. 

Termin zgłaszania prac: 

Prace plastyczne i literackie prosimy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Zapałowie Zapałów 159 37-544 Zapałów lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Zapałowie do dnia 15.06.2022r. w godzinach 7.30 – 15.00.  
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Ocena prac: 

Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w wymienionych wyżej kategoriach. 

Przedmiotem oceny będzie: 

1. Pomysłowość i oryginalność; 

2. Właściwy dobór techniki i środków; 

3. Przejrzystość i zwięzłość kompozycji; 

4. Estetyka i forma; 

5. Sposób wyrażenia zainteresowań autora, jego emocji i ekspresji oraz nastrój i siła przekazu; 

6. Umiejętność powiązania przez autora wszystkich elementów w zharmonizowaną całość; 

7. Umiejętności graficzne, kolorystyczne. 

 

Ogłoszenie wyników Konkursu: 

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21.06.2022r. w Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Zapałowie. Zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami 

ufundowanymi przez Wójta Gminy Wiązownica. 

Kontakt: 

Osobami, które koordynują przebieg konkursu to:  

p. Agnieszka Kamińska-Leus i p. Justyna Krywko. 

Telefon kontaktowy: 516440773 

Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.  

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

3. Dostarczenie prac stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

KATEGORIA PLASTYCZNA – plakat 

Na plakacie musi znaleźć się hasło związane z rodziną. 

Format pracy: A4 lub A3; 

Technika: wybranymi przez siebie technikami np. rysowanie kredkami, pastelami, malowanie 

farbami, wydzieranie, grafika, collage, techniki mieszane. 

KATEGORIA LITERACKA  

Wiersz/ rymowanka 

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza lub rymowanki, który powinien składać 

się maksymalnie z 10 wersów (maksymalnie 750 znaków). 
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Opowiadanie 

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania o tematyce związanej z rodziną, 

który nie przekracza dwóch stron A4 maszynopisu (czcionka Times New Roma, rozmiar 

czcionki 12, Interlinia 1,5 wiersza). Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez 

Organizatora komisję. Komisja przy ocenie prac będzie brać pod uwagę:  

a) oryginalność pomysłu,  

b) zasób słów języka ojczystego i kompozycję opowiadania,  

c) poziom literacki pracy,  

d) ortografię. 

W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez 

uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, 

nienagradzane w innych konkursach. 
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Załącznik nr 1 

Metryczka pracy 

Temat pracy  

 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

 

 

Wiek / klasa uczestnika   

 

 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik 

(wraz z adresem i nr telefonu) 

 

 

 

Adres e-mail oraz nr telefonu do rodziców/ 

opiekunów uczestnika 

 

 

 

Uwagi  
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Załącznik nr 2  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu. Nadto oświadczam,  

iż zostałem/łam poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Zapałowie.  

……………………………………………………………  

                                                 (Podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

Załącznik nr 3 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………, będący 

rodzicem/opiekunem …………………………………………………...……………, wyrażam 

zgodę na jego/jej udział w I edycji gminnego konkursu plastycznego/ literackiego 

pt.: Moja rodzina, to największa wartość! 

……………………………………………………………  

                                                 (Podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
 

 

Załącznik nr 4  

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………, będący rodzicem/opiekunem 

……………………………, wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego 

dziecka/podopiecznego, uczestnika w I edycji gminnego konkursu plastycznego/ literackiego 

pt.: Moja rodzina, to największa wartość! do celów edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej 

publikacji - we fragmentach lub w całości.  

……………………………………………………………  

                                                 (Podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
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OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez  

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zapałowie I edycji gminnego konkursu plastycznego/ 

literackiego pt. Moja rodzina, to największa wartość! 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................     

                                                            (imię i nazwisko)    

w  I edycji gminnego konkursu plastycznego/ literackiego pt. Moja rodzina, to największa wartość! 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły)  

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 

danych osobowych  (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na 

stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

Data     Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna dziecka 

 

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

 
 


