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Zapraszają do udziału w III Powiatowym konkursie plastyczno – literackim
zatytułowanym

„INNE ZAKOŃCZENIE”
Cele konkursu:








rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
pobudzanie zainteresowań literackich
rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
wzmacnianie wiary we własne możliwości
wyzwalanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci
Regulamin konkursu:

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I – VII uczęszczających do szkół podstawowych
z terenu miasta i powiatu gliwickiego;
 konkurs składa się z dwóch części: część literacka polega na napisaniu (przy użyciu komputera)
autorskiej kontynuacji do tekstu zaproponowanego przez organizatorów (załącznik nr 1a i 1b),
a część plastyczna na wykonaniu ilustracji do napisanego przez dziecko opowiadania;
 tekst pracy literackiej nie przekracza arkusza A4 przy wykorzystaniu czcionki Times New
Roman o wielkości 12 pkt (w przypadku uczniów z klas I – III dopuszcza się pomoc osoby
dorosłej – opiekuna artystycznego ucznia – w zapisaniu wymyślonego przez dziecko
opowiadania);
 technika plastyczna prac konkursowych jest dowolna – płaska z możliwością użycia
różnorodnych materiałów, w formacie kartki A4;
 obowiązuje jednolity układ stron części plastycznej i literackiej – pionowy lub poziomy. Przy
układzie poziomym część literacka może być zapisana w dwóch kolumnach;
 każda praca plastyczna i literacka powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię
i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, adres szkoły, telefon, e-mail;
 prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 20.03.2018 r. na adres: Szkoła
Podstawowa FILOMATA, ul. Pszczyńska 22, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „Konkurs – INNE
ZAKOŃCZENIE” Do pracy należy dołączyć kartę konkursową (załącznik nr 2). Prace, do
których nie będzie dołączona karta konkursowa oraz te, które dotrą do organizatora po
wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę;
 czas trwania konkursu od 19.02.2018 r. do 20.03.2018 r.;
 prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III oraz IV-VII) przez specjalnie
powołane jury złożone z przedstawicieli organizatorów;
 kryteria oceny: oryginalność w ujęciu tematu, zgodność z tematem, dobór środków
artystycznego wyrazu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
W części literackiej pod uwagę będzie brana poprawność języka, kontynuacja fabuły, walory
dydaktyczne opowieści;
 o rozstrzygnięciu konkursu i sposobie wręczenia nagród, szkoły poinformowane zostaną
mailowo lub telefonicznie w miesiącu kwietniu;
 zakwalifikowane przez organizatorów prace zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej zorganizowanej w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach – Filia w Gliwicach.

