
 

 

REGULAMIN  
SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 

dla klas 0-7 Szkoły Podstawowej 
„Pomagam, bo lubię” 

 
1. Organizatorem konkursu jest  Wolontariat Szkoły Podstawowej 

nr 93 w Poznaniu. 
 

2. Za organizację oraz przebieg konkursu odpowiada Szkolny 
Wolontariat pod kierunkiem: 

a. Pani Barbary Pełki 
b. Pani Agnieszki Zaborowskiej 

 
3. Cele Konkursu: 

a. Rozwijanie wrażliwości wolontariackiej, 
b. Poszerzenie wśród uczniów wiedzy o rodzajach 

wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, 
c. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-literackich 

wśród uczniów szkół podstawowych, 
d. Promowanie talentu dzieci, 
e. Pobudzanie aktywności twórczej, 
f. Uczenie rywalizacji w dobrej atmosferze. 

 
4. Zasady konkursu 

a. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 0-7 Szkoły 
Podstawowej 

b. Temat konkursu „Pomagam, bo lubię” 
c.  Konkurs będzie miał dwie formy 

• pracy plastycznej wykonanej  dowolną techniką  

• pracy literackiej w formie  
- epickiej – opowiadanie, 
- lirycznej – dowolny pod względem 

gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz, 



 

 

d. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach 
wiekowych: 

• grupa 1 - klasy 0-3 

• grupa 2 - klasy 4-7. 
e. Zgłoszenia do konkursu (składanie prac), należy kierować 

do  wychowawcy klasy, do dnia 28 lutego 2019r.  
f. Uczestnik konkursu może wykonać jedną z dwóch form 

konkursu 
g. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, 

indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 
zawierającymi hasło odnoszące się do tematyki 
wolontariatu. 

h. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz należy 
podać klasę. 

i. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi 
prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy. 

j. Uczestników oceniać będzie jury powołane przez 
organizatorów konkursu. 

k. Informacje o wynikach konkursu oraz prace konkursowe 
zostaną wywieszone na terenie Szkoły Podstawowej nr 93 
do dnia 6 marca 2019r. 

 
5. Ocenie podlegać będzie: 

a. w pracy plastycznej: 

• zgodność pracy z tematem, 

• estetyka pracy, 

• oryginalność pracy. 
b. w pracy literackiej: 

• poziom literacki utworu, 

• pomysłowość, 

• zgodność pracy z tematem. 
 

6. Nagrody: 
a. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 



 

 

b. Laureaci grup wiekowych, grupa 1- 0-3 oraz grupa 2-  4-7, 
otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 
 


