
7. edycja Międzyszkolnego Konkurs Literackiego i Plastycznego 

„Ja – Zwierzę” 

ZWIERZĘTA ŚWIATA ORGANIZUJĄ PLEBISCYT O MIANO CZŁOWIEKA. 

MOŻNA DO NIEGO ZGŁOSIĆ OSOBĘ, INSTYTUCJĘ LUB 

ORGANIZACJĘ, KTÓRA ZASŁUŻYŁA SIĘ JAKO PRZYJACIEL 

ZWIERZĄT. ZGŁOSZENIA Z UZASADNIENIEM NALEŻY PRZESYŁAĆ 

DO 28 KWIETNIA 2017 ROKU. 

W ramach tegorocznego konkursu prosimy Was o wcielenie się w wybrane Zwierzę, które 

przedstawi jedną osobę, instytucję lub organizację, godną miana CZŁOWIEKA – 

NAJLEPSZEGO PRZYJACIELA ZWIERZĘCIA. Możecie opisać jeden dzień lub jedno 

zdarzenie, albo scharakteryzować wybraną postać. Ma to być osoba niezwykła, rozumiejąca, 

że zwierzęta, tak jak ludzie, mają uczucia, potrafią rozumieć innych i obdarzać ich miłością.  

Laureatami zwierzęcego konkursu mogą być nie tylko pojedyncze osoby, ale również np.: 

stowarzyszenia pracujące na rzecz zwierząt, twórcy ustaw o ochronie zwierząt, dobrze 

prowadzone schroniska – wówczas prosimy o konkretne informacje o działalności tych 

instytucji (można korzystać ze stron internetowych). 

W tegorocznym konkursie, wyjątkowo, możecie obdarzyć zwierzę – ale tylko narratora – 

ludzkim rozumem, żeby mogło jasno uzasadnić swój wybór. 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Ja – Zwierzę” 

 

Temat pracy: PLEBISCYT O MIANO CZŁOWIEKA 

                                                                                                                               

I. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest indywidualny. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. 

3. Tekst musi być napisany samodzielnie przez dziecko, czyli samodzielnie wymyślony 

i zredagowany oraz nigdzie dotąd niepublikowany. 

4. Objętość pracy: min. 1 strona o formacie A4, max. 2 strony maszynopisu (czcionka 12 pkt, 

marginesy 2 cm, pojedyncza interlinia). 

5. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda opiekuna prawnego/ rodzica na udział  

w konkursie, stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu. 

II. Sprawy organizacyjne: 

1. Tekst będzie oceniany według standardowych kryteriów oceny pracy pisemnej 

(oryginalność realizacji  tematu, kompozycja, język i styl, zapis, w tym prawidłowy 

zapis dialogu). 

2. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi: 



- imię i nazwisko uczestnika 

- wiek uczestnika 

- temat pracy 

- imię i nazwisko opiekuna 

- adres e – mail opiekuna 

- dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu i adresem e mail 

2. Prace należy nadsyłać do 28 kwietnia 2017 r. wyłącznie pocztą elektroniczną 

na adres: biblioteka@zs60.waw.pl. W temacie prosimy napisać: „biblioteka: konkurs 

>>Ja - Zwierzę<<”. Prace prosimy przysyłać w załączniku w formacie: doc, odt, pdf 

lub txt. 

3. Każdy zgłaszający pracę uzyska od organizatora, potwierdzenie złożenia pracy,  

w formie elektronicznej. 

4. Prace ocenia jury, w skład którego wchodzą: p. Mariola Pryzwan – polonistka, 

autorka książek o ludziach sztuki, Krystyna Inowolska – nauczyciel języka polskiego, 

Monika Michowska – nauczyciel języka polskiego, Elżbieta Podlipska – nauczyciel 

języka polskiego. 

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół  

nr 60: www.zs60.waw.pl, najpóźniej 26.05.2017 r. 

6. Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają stosowne zaproszenia. 

 

 Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesu. 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ja – Zwierzę” 

 

Temat pracy: CZŁOWIEK I ZWIERZĘ - PRZYJACIELE 

 

I. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest indywidualny. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. 

3. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda opiekuna prawnego/ rodzica na udział  

w konkursie, stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu. 

4. Praca plastyczna  musi być oryginalna i wykonana samodzielnie przez uczestnika. 

5. Obowiązuje dowolna technika płaska: malarska, rysunkowa, kolaż (z wykluczeniem 

plasteliny i materiałów sypiących się) oraz dowolny format prac. 

II. Sprawy organizacyjne: 

1. Kryteria oceny pracy: pomysł, oryginalność realizacji tematu, kompozycja, jakość 

wykonania. 

2. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi: 

- imię i nazwisko uczestnika 

- wiek uczestnika 

mailto:zs60@zs60.waw.pl


- temat pracy 

- imię i nazwisko opiekuna 

- adres e – mail opiekuna 

- dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu i adresem e mail 

3. Prace należy nadsyłać do 28 kwietnia 2017 r. na adres: Zespół Szkół nr 60, 

ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa z dopiskiem: Konkurs: „Ja – 

zwierzę” lub przynosić osobiście. 

4.  Prace ocenia jury, powołane przez organizatora. W ocenie prac, jury weźmie pod 

uwagę opinię każdego nauczyciela, którego uczeń bierze udział w konkursie. 

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 

60: www.zs60.waw.pl, najpóźniej 26.05.2016 r. 

6. Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają stosowne zaproszenia. 

 


