KONKURS „MOJE MARZENIA” – REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Fundacja imienia księdza Juliana
Chrościckiego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks.
Juliana Chrościckiego oraz Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”
w Warszawie.
3. Celem konkursu jest:
- rozbudzanie aktywności uczniów w sferze literackiej i plastycznej,
- rozwijanie marzeń dzieci, ich kreatywności, pasji, pragnień, oczekiwań,
- rozwijanie umiejętności literackich, w tym dbałości o poprawność stylistyczną i
językową utworu
4. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej z
podziałem na dwie grupy wiekowe – klasy I-II; klasy III-VIII.
5. W każdej ze szkół biorących udział w Konkursie powołane zostaną Komisje
Konkursowe, które dokonają oceny prac.

Koordynatorami powołania Komisji w

szkołach będą przedstawiciele reprezentujący szkoły w Fundacji imienia księdza
Juliana Chrościckiego.
6.

Kategoria plastyczna – uczniowie klas I – VIII.

7. Wymagania:
-uczeń może wykonać 1 pracę; format A3; technika dowolna.
8. Kryteria oceny:
- zgodność z tematyką konkursu;
- ogólne wrażenie estetyczne;
- oryginalność pomysłu;
- wykorzystana technika;
- samodzielność.
9. Kategoria plastyczna podzielona jest na dwie grupy wiekowe:
a) klasy I-III - uczniowie przekazują prace wychowawcom, a wychowawcy
członkom Komisji Konkursowej.
b) klasy IV –VIII – uczniowie przekazują prace nauczycielom plastyki, a
nauczyciele plastyki – członkom Komisji Konkursowej.
10. Wymagania:
- 1 praca plastyczna; format A3; technika dowolna.

11. Kryteria oceny:
- zgodność z tematyką konkursu;
- ogólne wrażenie estetyczne;
- oryginalność pomysłu;
- wykorzystana technika;
- samodzielność.
12. Kategoria literacka – uczniowie klas III- VIII:
a) klasy III – uczniowie przekazują prace wychowawcom, a wychowawcy –
członkom Komisji Konkursowej.
b) klasy IV –VIII – uczniowie przekazują prace nauczycielom języka polskiego, a
nauczyciele języka polskiego – członkom Komisji Konkursowej.
13. Wymagania:
– 1 praca literacka; wydruk komputerowy tekst napisany na liniowanym papierze z
zaznaczonym marginesem w formacie A4 lub A5.
14. Kryteria oceny:
- zgodność z tematyką konkursu;
- twórczy charakter utworu;
- poprawność stylistyczna i językowa;
- samodzielność i oryginalność;
- estetyka.
15. W ocenie Komisja uwzględni wiek autorów.
16. Nauczyciele języka polskiego i plastyki oraz wychowawcy klas I –III mają
możliwość oceny wykonanych prac i wstawienia najlepszych ocen do dziennika.
17. Konkurs trwa od marca do końca kwietnia 2021r.
18. Nagrody zostaną wręczone w Dniu Dziecka 2021r.
19. Fundacja przyzna nagrody za:
- I, II, III miejsce.
20. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do przyznania nagrody lub nagród
specjalnych.
21. Za zgodą uczniów i ich prawnych opiekunów obydwie szkoły oraz Fundacja będą
mogły dokonać prezentacji prac uczniowskich w celach promocyjnych.

Regulamin podpisano dnia [__] marca 2021 roku, po uprzednim przedstawieniu treści
do wiadomości Rady i Zarządu Fundacji oraz Dyrekcji wymienionych placówek
edukacyjnych.

Podpisy Fundatorów

