
12. edycja Międzyszkolnego Konkurs Literackiego i Plastycznego 

„Ja – Zwierzę” 

Pomyślmy... 

Wiem, że temat jest bardzo szeroki. Ale o to mi chodzi. 

Jak zwykle mamy się zastanowić nad losem zwierząt.  

W pierwszym temacie bohaterami Waszych prac mogą być Wasi domowi przyjaciele. 

Opowiedzcie o tym, jak się poznawaliście, jak się uczyliście siebie nawzajem. Tym 

razem piszecie Wy, nie zwierzęta. 

Ale nie wszystkie zwierzęta traktujemy jak przyjaciół. O tym będzie drugi temat – 

trudny i smutny. Opowiem Wam historię z życia: 

Ojciec i syn szli na spacer. Obok nich przejechała ciężarówka, z której słychać było 

ryk stłoczonych zwierząt. Syn zapytał: „Tato, co to jest?”. Ojciec odpowiedział: „Mięso 

jedzie. Przedstawcie los zwierząt hodowlanych lub podejmijcie walkę z 

okrucieństwem spowodowanym żądzą zysku, ślepą na cierpienie innych stworzeń. 

Przekonajcie innych, że zwierzę to nie mięso. 

Napiszcie swoje historie w dowolnej formie literackiej. Wybierzcie jeden z 

tegorocznych tematów, nadając pracy własny tytuł. 

Stwórzcie pracę plastyczną zgodną z jednym z tegorocznych tematów, nadając jej 

własny tytuł.  

Powodzenia.        

Krystyna Inowolska 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Ja – Zwierzę” 

                                                                                                                        

I. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest indywidualny. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych. 

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. Ocenie podlega również wrażliwość autora na potrzeby zwierząt. 

2. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi: 

- imię i nazwisko uczestnika, 

- wiek uczestnika, 

- tytuł pracy, 

- imię i nazwisko nauczyciela, 

- adres e – mail nauczyciela, 

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

2. Prace należy nadsyłać do 6 maja 2022 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 

biblioteka@sp48.waw.pl. W temacie prosimy napisać: „biblioteka: konkurs >>Ja -

 Zwierzę<<. Prace prosimy przysyłać w załączniku w formacie: doc, docx, rtf, odt. 

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

w formie elektronicznej. 

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 48 

im. Adama Próchnika w Warszawie: sp48.waw.pl, najpóźniej 29 maja 2022 r. 

5. Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają zaproszenia. 

6. Zdobywca I, II i III miejsca otrzyma tytuł LAUREATA, który może być wymieniony na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z Wykazem zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, opublikowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie dnia 25 

lutego 2022 r. 

7. Laureat otrzyma stosowne zaświadczenie. 

 

 Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesu. 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ja – Zwierzę” 

 

I. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest indywidualny. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych. 

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

w konkursie, przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o samodzielnej pracy 

uczestnika stanowiące 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. 

mailto:zs60@zs60.waw.pl


2. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi: 

- imię i nazwisko uczestnika, 

- wiek uczestnika, 

- tytuł pracy, 

- imię i nazwisko nauczyciela, 

- adres e – mail nauczyciela, 

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

1. Prace należy nadsyłać do 6 maja 2022 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama 

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

Zwierzę>> lub przynosić osobiście (do 6 maja 2022 r. do godz. 15.00). 

2. Prace ocenia jury, powołane przez organizatora.  

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 48 

im. Adama Próchnika: sp48.waw.pl, najpóźniej 29 maja.2022 r. 

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

5. Zdobywca I, II i III miejsca otrzymuje tytuł LAUREATA, który może być wymieniony na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z Wykazem zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, opublikowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie dnia 

25 lutego 2022 r. 

6. Laureat otrzyma stosowne zaświadczenie. 

 

Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesu. 


