
 

 Regulamin  

III Gminnego konkursu 

na kartkę bożonarodzeniową 

w języku angielskim lub niemieckim 

„ Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa 

w języku angielskim lub niemieckim” 

 

 

 

ORGANIZATOR 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie – Szkoła Podstawowa 

ul. Okuniewska 115 

05-074 Halinów                                                   

tel. 227836090 

Osoby do kontaktów: 

Magdalena Rudnik – nauczyciel języka angielskiego ( tel.696 037 533) 

Iwona Wierzbicka – nauczyciel języka niemieckiego (tel.694 704 478) 

 

 

 



CELE KONKURSU 

1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem 

angielskim i niemieckim oraz promowanie ich osiągnięć w tym zakresie; 

2. Zachęcanie uczniów klas V – VII szkoły podstawowej do wykorzystania 

znajomości języka angielskiego i niemieckiego w swobodnej pracy plastycznej; 

3. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych i 

niemieckojęzycznych; 

4. Rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży oraz uczenie zdrowej rywalizacji w 

przyjaznej atmosferze; 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VII szkół podstawowych Gminy 

Halinów. 

2. Każdy uczeń może dostarczyć maksymalnie dwie prace: jedną w języku 

angielskim, a drugą w języku niemieckim. 

3. Uczestnicy konkursu wykonują kartkę świąteczną w formacie nie większym niż 

A3 oraz wybranymi przez siebie technikami plastycznymi – rysowanie, 

malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika – życzenia powinny być w języku 

angielskim lub niemieckim. 

4. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 klasy V szkoły podstawowej 

 klasy VI szkoły podstawowej 

 klasy VII szkoły podstawowej 

5. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która  będzie uwzględniać: 

 poziom artystyczny wykonanej pracy; 

 oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania; 

 poprawność językową. 

6. Każda praca musi zawierać następujące dane: 

 Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę 

 Imię i nazwisko opiekuna oraz adres i telefon szkoły 

Komisja wybierze najładniejsze prace, które zostaną nagrodzone. Wszystkie 

zgłoszone kartki, spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie 

szkolnej w dniach od 8 do 22 grudnia 2017 roku, a zdjęcia zwycięskich prac 

dodatkowo umieszczone będą na stronie internetowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Halinowie. 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania nadesłanych 

kartek. 

TERMIN ODDANIA PRAC : do 30 listopada 2017 roku 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU : 5 grudnia 2017 roku 
UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD : 8 grudnia 2017 roku  


