
 
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY  

„W KRAINIE BAŚNI I BAJEK” 
DLA UCZNIÓW KL. II-III 

 
Podróż do krainy bajek Charles’a Perraulta 

 
 
Cele konkursu:  

 promocja czytelnictwa wśród dzieci,
 rozwijanie uzdolnień plastycznych,
 uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,
 promocja szkoły w środowisku.

 

 
Regulamin konkursu:  

1. Organizatorem konkursu jest ZSP Szkoła Podstawowa nr 14 w Wiśle Wielkiej.  
2. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. II-III.  
3. Każdą szkołę w konkursie może reprezentować 1 drużyna (1 uczeń z kl. II i 1 uczeń z kl. III). 
4. Konkurs odbędzie się w piątek 4 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w ZSP Szkole  

Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej.  
5. Udział w konkursie należy zgłosić na załączonych kartach zgłoszeniowych do piątku  

21 października 2016 r.  
6. Przebieg konkursu: 

I etap  
a) Tematem pracy konkursowej jest projekt jednej z wybranych sukni z bajki „Ośla skórka” 

Ch. Perraulta (suknia barwy pogody, suknia barwy księżyca lub suknia barwy słońca).  
b) Format pracy: A2 (420mm x 594mm), technika dowolna.   
c) Pracę konkursową należy dostarczyć do piątku 28 października 2016 r. do siedziby 

placówki (sekretariat) ZSP Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Hodowców 38, 43-243 Wisła 
Wielka.  

d) Każda drużyna wykonuje jedną pracę, która podlegać będzie ocenie (estetyka, 
oryginalność, zgodność z treścią bajki). Prace będzie oceniać komisja konkursowa i ocena 
ta wejdzie w skład oceny końcowej.  

e) Na rewersie pracy prosimy umieścić kartkę z następującymi danymi:  
 Dane autorów pracy (imię, nazwisko, klasa),
 Nazwę i adres szkoły,
 Imię i nazwisko opiekuna.

f) Prace będą wystawione w szkole. Po zakończeniu konkursu przechodzą na własność 
organizatora.  

II etap  
a) Pytania i zadania konkursowe będą dotyczyć znajomości następujących bajek Charles’a 

Perraulta: „Paluszek”, „Knyps z czubkiem”, „Ośla skórka”, „Wróżki”, „Śpiąca Królewna”. 
b) Ze względu na różne opracowania i tłumaczenia powyższych tekstów, bajki, do których 
będą przygotowane zadania konkursowe, można będzie pobrać ze strony www.zspww.pna.pl 
(logo KONKURS po prawej stronie).  

7. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja powołana przez ZSP Szkołę Podstawową 
nr 14. W kwestiach spornych i nie objętych regulaminem o dalszym przebiegu konkursu 
decyduje komisja konkursowa.  

8. Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz upominki dla pozostałych 
uczestników konkursu. 

9. Fotorelacja z konkursu będzie dostępna na stronie www.zspww.pna.pl 
 

 
Organizatorki konkursu: Izabela Kościelny, Anna Kozyra, Agnieszka Marcinkowska. 

http://www.zspww.pna.pl/
http://www.zspww.pna.pl/

