
                                                                          

 

REGULAMIN 

I POWIATOWEGO KONKURSU PT.  

„WIELKANOCNY ILUSTROWANY 

SŁOWNICZEK  

ANGIELSKO - FRANCUSKI” 

 

 
Mikołów 2021 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 

ul. Karola Miarki 9; 43-190 Mikołów; 

tel. 32/ 226-05-11 

www.oppmikolow.pl 

http://www.oppmikolow.pl/


Cele konkursu: 

 

 nauka i utrwalenie słownictwa związanego z Wielkanocą  w ciekawy sposób; 

 wspieranie, rozwijanie zdolności oraz  umiejętności językowych i plastycznych uczestników; 

 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa; 

 kształtowanie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze; 

 doskonalenie umiejętności korzystania ze słownika; 

 wykształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy; 

 rozwijanie   znajomości różnych technik plastycznych. 

 

Organizator: 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, nauczyciele zespołów językowych: mgr Anna 

Palka, mgr Katarzyna Pankowska 

 

Uczestnicy: 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zerówki  oraz klas 1-3  szkół podstawowych  powiatu 

mikołowskiego.  

 

Kryteria oceny: 

 

Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa  oceniać będzie:  

 samodzielność i estetykę wykonanej pracy 

 poprawność i czytelność zapisu w języku angielskim i francuskim 

 zgodność pracy z tematem  

 oryginalność i pomysłowość  

 walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. 

 

Organizacja konkursu: 

 

 Konkurs adresowany jest do uczniów zerówek  i  uczniów szkół podstawowych powiatu 

mikołowskiego. 

  Konkurs odbędzie się w  następujących kategoriach wiekowych :    

- uczniowie zerówek i klasy pierwszej szkoły podstawowej 

            - uczniowie klas 2-3 szkoły podstawowej       

 Uczniowie przygotowują ilustrowany słowniczek angielsko - francuski o tematyce 

świątecznej i wiosennej (np. ŻONKIL, WIOSNA, TULIPAN, ZAJĄCZEK, 

KOSZYCZEK, KURCZĄTKO, KOŚCIÓŁ, BARANEK, BABKA, PISANKA, KRZYŻ, 

BAZIE, ZMARTWYCHWSTANIE, WIELKI PIĄTEK, LANY PONIEDZIAŁEK, 

ŚNIADANIE, ŻUREK, JAJKA, RODZINA, SŁOŃCE, itp. ). 

 Uczniowie zerówek oraz klasy 1 szkoły podstawowej wykonują ilustrację i podpisują  

w języku angielskim i francuskim od 5 do 10 słówek. 



 Uczniowie klas 2-3  szkoły podstawowej wykonują ilustrację i podpisują w kolejności 

alfabetycznej w języku angielskim i francuskim  od 10 do 15 słówek. 

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). 

 Podpis i obrazek powinny być umieszczone na osobnych kartkach-format pracy dowolny.  

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

  Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

 Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa oraz  dane i numer telefonu osoby zgłaszającej) 

należy składać w terminie  od 2 do 23  marca 2021 r.  osobiście w sekretariacie Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie lub za  pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej  

na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Miarki 9, 43-190 Mikołów (decyduje data stempla 

pocztowego) z dopiskiem:  Świąteczny słowniczek angielsko - francuski.  

 Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia .  

 O uczestnictwie w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń, jednak o ostatecznym 

przyjęciu uczestnictwa decyduje organizator konkursu.  

 W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń uczestników do danej kategorii, organizator 

zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w kategoriach wiekowych. 

 W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń uczestników do danej kategorii, organizator 

zastrzega sobie prawo do  ograniczenia ilości przyznanych miejsc i wyróżnień.  

 Komisja wyłoni laureatów miejsc I-III oraz osób wyróżnionych, decyzja Komisji jest 

ostateczna. 

 W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

konkursu.  

 Wyniki konkursu  ogłoszone zostaną na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

w Mikołowie oraz na Facebooku placówki w dniu 31 marca 2021 (środa).  

 Laureaci otrzymają dyplom uczestnictwa oraz nagrody. 

 Ze względu na sytuację epidemiczną organizator poinformuje uczestników o formie 

wręczenia dyplomów i  nagród. 

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 marca 2021 (wtorek)  

 Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

uczestników na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej, profilu Facebook oraz  

w prasie. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:  

 

 Anna Palka tel. 509 350 798 

 Katarzyna Pankowska  tel. 694 551 555. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 
  



KARTA ZGŁOSZENIA 

I POWIATOWY KONKURS 

„WIELKANOCNY ILUSTROWANY  SŁOWNICZEK ANGIELSKO - FRANCUSKI” 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

 

Klasa……………………………………………………………………………………………. 

 

Szkoła/ placówka lub osoba zgłaszająca/nazwa, adres, telefon 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/osoby zgłaszającej 

…………………………………………………………………………………………….......  

 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………… 

 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………..………………….. 

Podpis nauczyciela/osoby zgłaszającej 

 


