
Biblioteka szkolna wraz ze świetlicą szkolną 

zapraszają uczniów klas 1 – 4                                       

do udziału                                                                     

w XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM  

Pt.                                                                                                      

„BOSA OSA CZY SREBRNE RYBY- INSPIRACJE TWÓRCZOŚCIĄ 

DOROTY GELLNER”  

Dorota Gellner jest autorką bajek, wierszy, opowiadań, rymowanek i tekstów do piosenek 

takich jak: „Krawcowe“, „Wścibscy“, „Sanatorium“, „Zuzia- lalka nieduża“, „Ogórek“,    

„A ja rosnę“. Bohaterkami jej utworów są dzieci, zwierzęta, rośliny, przedmioty i zjawiska 

przyrodnicze. 

CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci. 

2. Promowanie autorów literatury polskiej. 

3. Kształtowanie gustów czytelniczych. 

4. Podniesienie poziomu czytelnictwa. 

5. Mobilizowanie uczniów do czytania. 

6. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie. 

7. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane 

wierszem. 

8. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

9. Odkrywanie młodych talentów. 

10. Umożliwienie prezentacji uzdolnień. 

11. Promocja świetlic szkolnych. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu utworów 

Doroty Gellner. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia 

świetlicowe w szkołach podstawowych z klas1-4 SP. 

3. Konkurs zostanie oceniony osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych. 

4. Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilość prac z każdej kategorii 

wiekowej. 

5. Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym 

formacie. 

6. Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” - 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona. 

 

 



TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

Prace należy złożyć najpóźniej do 18 marca 2020 roku w bibliotece szkolnej. 

Komisja szkolna zweryfikuje złożone prace pod względem zgodności z 

Regulaminem, weźmie pod uwagę jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność. 

Prace niespełniające zasad Regulaminu, nie będą wysłane na konkurs.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2022 r. 

2. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Organizatora – Świetlicy szkolnej SP nr 5 w Pyskowicach. 

sp5pyskowice.pl/swietlica 

3. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą lub laureaci 

zostaną zaproszeni na galę wręczenia nagród. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 

2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością 

Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do 

publikacji dzieła. 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: bibliotekarze,                        

wychowawcy świetlicy szkolnej. 

 

http://www.sp5swietlica.drama.pl/
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