
Regulamin 

II Gminnego Konkursu ”Kartka z pamiętnika małego podróżnika” 

organizowanego  dla uczniów klas I-III 

 

 

ORGANIZATOR  

  

1.  Organizatorem Gminnego Konkursu „Kartka z pamiętnika małego podróżnika”  

      jest Zespół  Szkół w Krośnie. 

2.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III . 

3.  Informacje o konkursie przesłane zostaną do szkół pocztą elektroniczną,  

      zamieszczone będą również na stronie internetowej szkoły: http://www.zskrosno.pl        

      oraz na szkolnym Facebooku.  

 

 

CELE KONKURSU 

1.  Zachęcanie uczniów do wyrażania swoich myśli na papierze. 

2.  Doskonalenie umiejętności estetycznego pisania. 

3.  Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wyobraźni, wspieranie uzdolnień.  

      4.  Integracja uczniów w środowisku lokalnym. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zskrosno.pl/
http://www.zskrosno.pl/


ZAKRES WYMAGAŃ  

 

1.  Zadaniem uczestnika jest przygotowanie oraz zilustrowanie kartki z pamiętnika. 

Przygotowany opis dotyczyć może wycieczki, wyprawy, wakacyjnych podróży lub 

pieszej wędrówki. 

2.  Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy pisania pamiętnika (data, 

miejscowość, narracja w pierwszej osobie liczby pojedynczej, opisywanie zdarzeń z 

przeszłości). 

3.  Praca powinna być napisana ciekawie i estetycznie, zgodnie z zasadami 

ortograficznymi i interpunkcyjnymi. 

4.  Przy wykonywaniu ilustracji organizator pozostawia dowolny wybór materiałów 

plastycznych.  Istnieje również możliwość  dodania zdjęcia  opisywanego wydarzenia. 

5.  Praca powinna być wykonana w formacie A3.  

 

PRZEBIEG KONKURSU  

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III . 

2.  Termin oddania prac: 11. 05.2022 r. 

3.   Podpisane prace konkursowe ( imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, dane 

teleadresowe rodziców/ prawnych opiekunów  wraz z oświadczeniem RODO             

dostarczyć należy do sekretariatu Zespołu Szkół w Krośnie przy ulicy Krasickiego 16  w 

Mosinie ( budynek piętrowy), w godz. 7:00-17:00 lub wysłać pocztą na adres szkoły. 

      4.  W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden laureat.  

      Organizatorzy przewidują również wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy     

       i upominki. 

       5.  Prace konkursowe jak również informacje o wynikach konkursu opublikowane    

       zostaną na stronie internetowej Zespołu Szkół w  Krośnie http://www.zskrosno.pl oraz    

       na szkolnym Facebooku. 

       6.  Uczniowie, rodzice uczniów biorących udział w konkursie, przystępując do niego           

      akceptują regulamin konkursu i wyrażają zgodę na  opublikowanie prac. 

       7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 18 maja, o godz. 17.00 podczas spotkania 

czytelniczego w Mosińskiej Bibliotece  Publicznej przy ulicy Dworcowej 4. 

http://www.zskrosno.pl/


KRYTERIA PODLEGAJĄCE OCENIE  PRAC 

 

1.  Powołana komisja konkursowa oceniać będzie: 

         -  zgodność z tematyką konkursu 

         -  zastosowanie zasad pisania pamiętnika 

         -  estetykę wykonania pracy 

         -  kreatywność w doborze grafiki do tekstu 

   

 

Załącznik nr 1  - Oświadczenie RODO  

Dane Organizatora: 

Zespół Szkół w Krośnie 

Szkoła Podstawowa  im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich 

ul. Krasickiego 16 

62-050 Mosina 

Koordynatorzy konkursu: 

Anna Potocka-Rybak: 730 223 816 

Karolina Prajs: 660 42 94 94 

 


