
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY

 ENGLISH PROVERBS IN PICTURES

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w
Piasecznie. Koordynatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego Irena Żebrowska.

2. Założenia ogólne konkursu:

Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  klas  III  –  VI  szkół  podstawowych  powiatu
piaseczyńskiego.

3.  Cele konkursu:

1. Rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Wielkiej Brytanii i językiem
angielskim.

2. Motywowanie uczniów do nauki języka.

3. Pobudzanie uczniów do kreatywności, twórczości, rozwoju wyobraźni plastycznej.

4. Popularyzacja idei zdrowej rywalizacji.

3. Organizacja konkursu i wymagania:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu - komiksu ilustrującego
wybrane przysłowie lub powiedzenie angielskie.

2. Tytułem komiksu powinno być wybrane angielskie przysłowie (powiedzenie). Treść
komiksu  musi  być  w  języku  angielskim  i  powinna  dotyczyć  znaczenia  danego
przysłowia.

3. Format  pracy  A4  lub  A3. Technika  wykonania  pracy  (farby  plakatowe,  akwarela,
rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. 

4. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, nauczyciel
prowadzący, szkoła).

5. Prace należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście  do  30 kwietnia 2014r.  do
Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie, 05-502, ul. Główna 50.

6. Plakaty zostaną zaprezentowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

7. Plakaty będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 3-4 oraz klasy 5-6.
Prace  będą  podlegać  ocenie  Komisji  Konkursowej  złożonej  z  nauczycieli  języka
angielskiego  oraz  plastyki.  W każdej  kategorii  wiekowej  zostaną  nagrodzone  trzy
najlepsze komiksy. Komisja może również przyznać wyróżnienia.



8. Rozstrzygnięcie  konkursu  odbędzie  się  do  dnia  30.05.2014r.  Wyniki  oraz  termin
rozdania nagród zostaną przesłane do szkół drogą mailową lub faxem.

4. Główne kryteria oceny:

1. Kreatywność i pomysłowość przedstawienia przysłowia.

2. Estetyka wykonania.

3. Poprawność językowa.

4. Samodzielność wykonanej pracy.

5. Kontakt

W  przypadku  pytań  kontakt  mailowy  z  osobą  koordynującą  konkurs:
irene_zebrowska@yahoo.com lub telefoniczny 600961622.

6. Informacje dodatkowe:
Przekazanie pracy do konkursu oznacza zgodę na:
a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
b) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
konkursu;
c)  opublikowanie  na  stronie  internetowej  Organizatorów  imienia  i  nazwiska  uczestnika,
nazwy szkoły oraz zdjęcia pracy.

                                                                            

                                                                                            mgr  Żebrowska Irena
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