
                                                                                                        

 

 

 

 

     
 

 

Międzyszkolny   Konkurs  Plastyczno – Literacki 

dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli miejskich 

 i oddziałów przedszkolnych (,,zerówki’’) 

pod hasłem 

„Spacer  ze św. Jadwigą Śląską po ziemi dębickiej” 

 

Organizator: Stowarzyszenie „Dziesiątka” oraz Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy. 

 

Głównym celem konkursu jest „oprowadzenie” św. Jadwigi po ciekawych miejscach 

w regionie dębickim, a przez to zachęcenie  dzieci i młodzieży do poznania historii oraz 

topografii miasta i okolic. Wspólny „spacer” przybliży również dzieciom postać Patronki  

miasta. 

 

Cele  części plastycznej Konkursu: 
- rozbudzanie zainteresowania historią i kulturą własnego regionu, przybliżenie postaci    
Patronki miasta 
- rozbudzanie kreatywności twórczej, stosowanie rożnych technik plastycznych 
- kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci. 
 
Tematyka pracy konkursowej: 

Konkurs przebiega pod hasłem: „Spacer ze św. Jadwigą po ziemi dębickiej” i polega na   

namalowaniu ciekawego miejsca  w Dębicy lub w jej okolicach, które chciałoby się  

pokazać Patronce miasta podczas „wspólnego spaceru”. 

 
Konkurs  adresowany jest do: 
- uczniów z klas I – III  i IV – VIII oraz dzieci z miejskich przedszkoli i dzieci z oddziałów 
przedszkolnych(,,zerówki’’). 
 
Zasady  uczestnictwa w konkursie dla uczniów szkół: 
 
- każda szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac w kat. kl. I – III i 5 prac  
w kat. kl. IV – VIII 
- praca musi być indywidualna, jeden uczeń może przekazać tylko jedną pracę 



Technika: malarstwo, rysunek, collage. 
 
Format prac: A3, A4. 
 
 
Zasady  uczestnictwa w konkursie dla przedszkoli i oddziałów zerowych: 
 
- dzieci z miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (,,zerówki’’) wykonują pracę 
grupową  (jedna praca na jedną grupę). 
 
Technika: dowolna. 
 
 Format pracy nie większy niż 100 cm/70 cm. 
 
Ogólne kryteria oceny prac:  
 
- zgodność pracy z tematem konkursu 
- oryginalność pomysłu 
- samodzielność wykonania 
- estetyka wykonania  
 

Cele części literackiej Konkursu : 
- wzbudzenie zainteresowanie postacią patronki Dębicy i uczczenie Jej pamięci 

- kształcenie talentów pisarskich 

- rozwijanie wyobraźni twórczej 

- wzbudzanie uczuć patriotycznych do naszej Małej Ojczyzny 

- stworzenie możliwości do zaprezentowania talentów literackich na forum miasta. 

 

Uczestnictwo i forma konkursu: 

Konkurs ma formę wypowiedzi literackiej i jest adresowany jest do uczniów dębickich szkół 

podstawowych – klasy IV – VIII.  

 

Tematyka pracy konkursowej: 

Konkurs przebiega pod hasłem: „Spacer ze św. Jadwigą po ziemi dębickiej” i polega na  

stworzeniu listu z opisem ciekawego miejsca  w Dębicy lub w jej okolicach, które 

chciałoby się  pokazać Patronce miasta podczas „wspólnego spaceru”. 

 

Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematem konkursu 

- zachowanie właściwej formy wypowiedzi – list z opisem miejsca 

- samodzielność 

- oryginalność 

- poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna 

- kompozycja 

- estetyka wykonanej pracy 

- zachowanie wytycznych formalnych – praca w wydruku komputerowym, maksymalnie 

jedna strona A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5. 

 



Postanowienia końcowe dotyczące obydwu części konkursu: 

- Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych 

- decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna 

- wszystkie prace przechodzą na własność organizatora, którym jest Stowarzyszenie 

Dziesiątka oraz SP10 w Dębicy 

- wraz z pracą konkursową należy dostarczyć podpisany przez rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka formularz zgody na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka i publikację jego wizerunku (zgoda rodzica – załącznik 

 nr 1) 

- wykonane prace  należy   opisać, umieszczając na odwrocie pracy w dolnym prawym 

rogu  metryczkę  (metryczka – załącznik nr 2) 

- wraz z pracą konkursową należy dostarczyć formularz zgody na udział dziecka 

w konkursie, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna, będący załącznikiem do 

regulaminu i stanowiący warunek uczestnictwa w konkursie 

- na kopercie należy umieścić dopisek: „Św. Jadwiga – konkurs”. 

    

Prace należy dostarczyć do SP nr10 ul. Huberta Wagnera 4 do sekretariatu szkoły 

lub świetlicy szkolnej w terminie do 19 listopada 2019r. 

 
 
Wystawa prac i wręczenie nagród  oraz uroczyste podsumowanie konkursu 

odbędzie się w DK ,,Śnieżka’’.  Planowany termin to 27.11.2019r.  

Szczegółowe informacje dotyczące laureatów przekazane zostaną wcześniej 

pisemnie lub telefonicznie do sekretariatów danych szkół. 

O ewentualnej zmianie terminu i godzinie podsumowania konkursu szkoły 

i przedszkola zostaną poinformowane oddzielnym e-mailem lub telefonicznie. 

 

 

 
Przetwarzanie danych  osobowych: 
Administratorem danych osobowych na potrzeby konkursu  ,,Spacer ze św. Jadwigą  Śląską 
po ziemi dębickiej” jest  SP10 w Dębicy oraz Stowarzyszenie „Dziesiątka” z siedzibą przy 
ul. Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji i rozstrzygnięcia konkursu. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania i publikowania prac konkursowych 
na wystawach, stronach internetowych  Organizatorów wraz z danymi osobowymi autorów prac. 
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu konkursu. 
 

 


