
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO - POETYCKIEGO  
„Urodziny mojej Szkoły ” 

 
Konkurs plastyczno - poetycki zorganizowano z okazji zbliżającego się jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej 
nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku. 
 
Organizatorem konkursu jest zespół organizacyjny ds. obchodów 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku. 
 
I. Cele konkursu  
 

• stwarzanie możliwości dzielenia się swoimi przemyśleniami i refleksjami o szkole 
• doskonalenie warsztatu poetyckiego i umiejętności plastycznych poprzez własny proces twórczy  

• pobudzanie wyobraźni i zachęcanie do zabawy językowo – plastycznej 
• promocja szkoły w środowisku lokalnym 

 
II. Warunki uczestnictwa 
 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VI, absolwenci szkoły, nauczyciele, rodzice i wszyscy 
sympatycy „Osiemnastki” ( indywidualnie lub zespołowo).  

2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia  nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej 
niniejszym regulaminem.  

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden utwór poetycki lub jedną pracę plastyczną, której jest 
autorem. Praca nie może być opublikowana i nagrodzona w innych konkursach.  

4. Utwory poetyckie należy przesłać na nośniku elektronicznym na adres e-mail: spplock18@wp.pl. 
Tytuł e- maila: Urodziny mojej Szkoły. Prace plastyczne należy składać osobiście w bibliotece SP nr 18  
lub przesłać na adres organizatora: SP nr 18, ul. Jasna 8, 09-400 Płock z dopiskiem „Urodziny mojej 
Szkoły”. 
 
 
III. Tematyka prac konkursowych  
 
Tematyka konkursu związana jest z emocjami i uczuciami, które kojarzą się z codziennym życiem szkoły, 
wspomnieniami, historią szkoły lub czterdziestymi urodzinami „Osiemnastki”. 
 
IV. Forma prac konkursowych  
 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać jeden utwór poetycki (wiersz, fraszka, limeryk…) lub 
wykonać jedną pracę plastyczną. Format i technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna. 

2. Każda praca powinna być opatrzona  informacją zawierającą dane:  
- imię i nazwisko autora  
- klasa  
--------------------------------------------------- 
- lub dopisek : rodzic, absolwent, nauczyciel itp. 
- numer telefonu kontaktowego / adres korespondencyjny 
 

V.  Kryteria oceny prac konkursowych  
• Zgodność z tematem konkursu  

• Oryginalność prezentowanych treści /bogactwo przemyśleń i refleksji 
• Walory literackie  
• Kompozycja pracy, poprawność językowa i stylistyczna  

 
VI. Ocena prac konkursowych  
 
Najlepszym pracom Jury przyzna trzy miejsca (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia w trzech kategoriach: 

• Kat. I  uczniowie klas I-III    
• Kat II. uczniowie klas IV- VI  



• Kat. III  absolwenci, rodzice i nauczyciele 
 
Wyniki konkursu oraz wybrane prace ocenione przez jury zaprezentowane zostaną na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku oraz w jubileuszowej gazetce szkolnej. 
 
 
VII Terminarz konkursu 
 
Termin nadsyłania i składania prac: 21 października 2016 r. 
Ogłoszenie wyników nastąpi: ok. 05 listopada 2016 r. 
 
 
Prace nadesłane na konkurs będą stanowiły własność organizatora.  
 

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
konkursu.  
 


