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Szanowni Państwo,  

Dyrektorzy Szkół Podstawowych 

 
 
    Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie wraz          

z nauczycielami języka polskiego i plastyki zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych     

i szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi z powiatu płockiego  do wzięcia udziału              

w II edycji konkursu Słowa pięknie zapisane.  

 

Tegoroczna edycja konkursu związana jest z  wybieranymi przez Sejm RP patronami.   

To właśnie oni mogą  inspirować do wspólnych działań, pomagać w integracji, ale też wzbudzać 

kreatywność artystyczną i literacką, rozwijać talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży. 

 

Rok 2017 został wybrany Rokiem Rzeki Wisły i to z tym patronem wiąże się II edycja konkursu 

Słowa pięknie zapisane. 

 

 

Regulamin Konkursu 

Słowa  pięknie zapisane 

 

I. Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w  Słupnie. 

II. Koordynacja: Eliza Rokicka, Daria Ołdakowska, Kinga Kusińska,                       

                        Justyna Jakubowska, Aldona Owczarek. 

III. Patronat: Mazowiecki Kurator Oświaty,  Wójt Gminy Słupno. 

IV. Termin: 14 grudnia 2017 r. 

Konkurs / rozstrzygnięcie odbędzie się 14 grudnia 2017 roku od godz. 10.00 w siedzibie 

Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana  Nowowiejskiego w Słupnie. Zgłoszenia w 

formie elektronicznej prosimy nadsyłać do 04 grudnia br. 

V. Cele konkursu: 

 głównym celem konkursu  jest uczczenie pamięci patrona wskazanego przez Sejm 

RP w danym roku kalendarzowym; 

 stworzenie nowej tradycji w szkole; 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży Rokiem 2017 – Rokiem Rzeki Wisły; 

 promocja twórczości literackiej, kaligraficznej i plastycznej; 

 rozbudzanie aktywności artystycznej, 

 integracja dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkół powiatu płockiego. 

 



VI. Zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu płockiego; 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych, przy czym przyporządkowano ich określonym kategoriom 

uwarunkowanym wiekiem. I tak :  

1) Klasy I – III  część plastyczna -  rysunek, którego tematem jest rzeka Wisła: 

krajobraz nad rzeką, przygoda nad Wisłą, nadwiślańskie bulwary, żegluga wiślana, 

źródła Wisły, itp. Prace mają być wykonane w formacie A3 dowolną techniką 

płaską i odpowiednio zatytułowane. 

2) Klasy IV – VI – część  kaligraficzna, czyli przepisanie wybranego tekstu, którego 

głównym motywem jest rzeka Wisła.  Wyboru tekstu dokonują uczestnicy 

konkursu ( dowolność gatunku literackiego). 

 Format – A4,  dowolna technika kaligraficzna, dopuszczalne są dodatkowe 

zdobienia strony/ inicjały. 

3) Klasy VII oraz II i III gimnazjum – część literacka – zredagowanie  wiersza lub 

opowiadania twórczego, w którym wystąpi motyw rzeki Wisły. 

3. Szkoła zgłasza maksymalnie trzy prace z każdej kategorii wiekowej. Prace prosimy 

przesyłać na adres szkoły do dnia 11 grudnia 2017 r.  ( załącznik) 

Każda praca musi być opatrzona danymi uczestnika: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, 

nr telefonu i nazwisko opiekuna (nauczyciela)  dziecka. 

4. Koordynator konkursu powołuje trzy odrębne komisje konkursowe w składzie: 

przewodniczący i dwoje członków komisji. 

5. Komisje dokonają oceny: 

a) prac plastycznych ( zgodność z tematem, oryginalność, estetyka wykonania, 

samodzielność, kreatywność); 

b)  prac kaligraficznych ( staranność i oryginalność elementów graficznych,  płynność 

pisma i estetyka połączeń literowych,  kompozycja pracy,  poprawność ortograficzna 

i interpunkcyjna, ogólne walory estetyczne); 

c) prac literackich ( zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językowa                          

i stylistyczna ). 

6. Nagrody . 

Fundatorami nagród są: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie  

 oraz  Wójt Gminy Słupno,   

 -   za zajecie odpowiednio I, II  i III miejsca w każdej z kategorii wiekowych. 

             Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, nauczyciele – podziękowania. 

 



 

V. Ustalenia końcowe 

1. Organizator konkursu nie zwraca kosztu przyjazdu nauczycieli i uczniów na konkurs 

/ rozstrzygnięcie. 

2. Organizator zastrzega prawo zatrzymania zgłoszonych prac uczestników konkursu. 

3. Ewentualne pytania prosimy kierować do nauczycieli języka polskiego  lub plastyki 

pracujących w Szkole Podstawowej w Słupnie numerem   telefonu  /24/ 261 29 28  

261 95 67 . 

 

 

 

 

 

Organizator   

Szkoła Podstawowa 
im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego  
w  Słupnie 
ul. Kościelna 16 
09 - 472 Słupno 

     
tel./fax: 24 261 29 28, 261 95 67 

e-mail: spslupno@wp.pl, gimnazslupno@op.pl  

strona: www.spslupno.pl  
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Załącznik 

 
SŁOWA  PIĘKNIE  ZAPISANE 

 
 

 
 
 

Nazwa szkoły:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres szkoły:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E – mail: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Imiona i nazwiska uczestników konkursu:  
1) kategoria - praca plastyczna 
 
1. 
............................................................................................................... 
2. 
............................................................................................................... 
2) kategoria – część kaligraficzna 
1.  
................................................................................................................ 
 
2. 
................................................................................................................ 
 
3) kategoria – część literacka 
1. 
................................................................................................................ 
2.  
................................................................................................................ 
 
 
 
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna / nauczycieli opiekunów  
..................................................................................................................................................................................................... 
Telefon kontaktowy: .................................................................  
lub e- mail ....................................................................................... 

 
Pieczęć szkoły zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 



 


