
REGULAMIN 

VII POWIATOWEGO INTEGRACYJNEGO 

KONKURSU LITERACKO -  PLASTYCZNEGO 

 „RAZEM POZA HORYZONT“ 
 

dla uczniów ze szkół podstawowych 
 

 
 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku 

Mazowieckim 
 

Temat konkursu: „Rola przyjaźni i akceptacji w życiu każdego 

człowieka” 
 

Cele konkursu: 

 umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału 

w tworzeniu kultury; 

 zaakcentowanie obecności osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym; 

 przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich jak: 

niepełnosprawność, integracja, tolerancja, równość 

 rozwijanie twórczości wśród dzieci i młodzieży; 

 inspirowanie do aktywności twórczej w dziedzinie wybranych sztuk 

plastycznych; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie empatii; 

 kształtowanie kreatywnej, pełnej tolerancji postawy wobec 

niepełnosprawności;  

 kształtowanie postaw literackich; 

 promowanie młodych talentów plastycznych i literackich 



Warunki konkursu literackiego: 
 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych 

w następujących grupach wiekowych: 

 szkoły podstawowe klasy IV – prace literackie mogą być napisane 

ręcznie lub na komputerze, min. 1 strona A4; forma pracy do wyboru: 

opowiadanie, list 

 szkoły podstawowe klasy V – VIII - prace literackie powinny być 

przygotowane samodzielnie, napisane na komputerze (czcionka Times 

New Roman 14, interlinia 1,5; minimalnie 1 strona A4, maksymalnie 

2 strony A4); forma pracy do wyboru: opowiadanie, rozprawka, 

przemówienie 

 W prawym górnym rogu pracy należy wpisać swoje imię i nazwisko 

 Pracę zapisaną w formacie pliku .doc/.docx wraz ze zgłoszeniem należy 

przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

gretakonkursy@gmail.com  

 W wiadomości e-mailowej powinny być załączone dwa pliki: karta 

zgłoszenia oraz praca konkursowa 

 Prace bez zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

 

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność 

i pomysłowość, ciekawą formę pracy, poprawność stylistyczną 

oraz gramatyczną prac. 

Przedmiotem konkursu jest praca literacka dotycząca roli przyjaźni 

i akceptacji w życiu osoby niepełnosprawnej – zarówno z perspektywy 

osoby niepełnosprawnej jak i osób z jej otoczenia.  

Tematem konkursu jest ważna i inspirująca siła prawdziwej przyjaźni 

oraz akceptacji w życiu każdego człowieka. Napisz czym jest przyjaźń 

i akceptacja, jakie miejsce zajmuje w życiu każdego człowieka, jakie jest 

jej zadanie, czy warto mieć przyjaciela, dlaczego przyjaźń pomaga 

przezwyciężyć trudności życiowe z perspektywy osoby niepełnosprawnej 

lub innej osoby z jej otoczenia.  
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Warunki konkursu plastycznego: 
 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych 

w następujących grupach wiekowych: 

 szkoły podstawowe klasy IV – VIII, 

 Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna dotycząca roli przyjaźni, 

relacji i akceptacji w życiu każdego człowieka, widziana z perspektywy 

osoby niepełnosprawnej (lub innej osoby z jej otoczenia). Przedstaw 

czym jest przyjaźń i akceptacja drugiego człowieka, jakie cechy posiada 

prawdziwy przyjaciel.  

 Uczeń może wykonać jedną pracę wybraną przez siebie techniką 

plastyczną  płaską,  

 Format pracy A4 lub A3, 

 Nie dopuszcza się prac zbiorowych, 

 Zdjęcie pracy wraz ze zgłoszeniem wysyłamy drogą elektroniczną 

na adres mailowy gtomkiewicz09@gmail.com  

 Komisja konkursowa weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem, 

estetykę wykonania pracy, ciekawe ujęcie tematu. 
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Postanowienia ogólne,  

dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych 
 

 Ten sam  uczeń może przystąpić zarówno do konkursu literackiego, 

jak i plastycznego 

 Nauczyciele lub opiekunowie uczniów przesyłają prace oraz zgłoszenia 

pocztą elektroniczną na adres mailowy organizatora do dnia 

14.05.2021r.  

 O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub w formie elektronicznej; 

 

 

Informacje dodatkowe: 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

 

 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Greta Baltaziuk – Gałązka gretakonkursy@gmail.com  

Małgorzata Tomkiewicz gtomkiewicz09@gmail.com  

Agnieszka Książek 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

Karta informacyjna dołączona do pracy 

 

VII Powiatowy Integracyjny Konkurs Literacko- Plastyczny 

RAZEM POZA HORYZONT 

Dane autora pracy 

Imię  

Nazwisko  

Wiek, klasa  

Dane  szkoły 

Nazwa  

Ulica, Numer  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

tel. kontaktowy  

e-mail  

Dane nauczyciela, opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko  

tel. kontaktowy  

e-mail  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) 

 

……………………………………………………………… 

Podpis nauczyciela, opiekuna prawnego 

 


