
 

 

Zespół Szkół Nr 3z Oddziałami Integracyjnymi 

w Rzeszowie 

zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie 

              

                                      

„Czuć to, co piękne i kochać, co 

dobre” 
 

 
Regulamin konkursu: 

   
Cele konkursu: 

 uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych 

 włączanie osób niepełnosprawnych w działalność plastyczną i literacką 

 popularyzacja idei  integracji poprzez promowanie i nagradzanie dziecięcej twórczości              

artystycznej 

 tworzenie wspólnej płaszczyzny integracji świata przez uczniów szkół 

ogólnodostępnych ,integracyjnych i  specjalnych 

 

Forma konkursu – Uczniowie wykonują prace plastyczne, piszą wiersz lub opowiadanie 

o podanej wyżej tematyce. 

 

Warunki uczestnictwa: 
W konkursie biorą udział uczniowie klas I-VI szkół podstawowych i zespołów szkół 

integracyjnych 

Indywidualne prace będą ocenianie w następujących kategoriach: 

 klasy I-III – praca plastyczna, wiersz i  opowiadanie 

 klasy IV-VI- praca plastyczna, wiersz i  opowiadanie 

 uczniowie niepełnosprawni (szkoła podstawowa, gimnazjum) praca plastyczna, wiersz 

i  opowiadanie 

 uczniowie gimnazjów integracyjnych – praca plastyczna, wiersz i  opowiadanie 

 
Wymogi techniczne: 
 Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką płaską na formacie A3 (duży blok 

rysunkowy) 
 

Kryteria oceny pracy plastycznej: 

 zgodność z tematem konkursu 

 poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami 

plastycznymi 

 oryginalność interpretacji plastycznej tematu 
 

Prace literackie: 
Rozmiary: 



 

 

proza-maksymalnie 2 strony formatu A 4 

poezja- 2 wiersze 
 

Kryteria oceny pracy literackiej: 

- zgodność treści z tematem 

- stopień samodzielności i oryginalność ujęcia tematu 

- zgodność struktury tekstu z wymogami gatunkowymi  określonej formy wypowiedzi 

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

 

1. Każda praca powinna zawierać z tyłu  umieszczoną metryczkę :  

 imię i nazwisko autora     

 wiek  

 klasa  

 szkoła 

2. Prosimy o dołączenie listy zbiorczej zawierającej: 

 imię i nazwisko autora 

 wiek 

 klasa 

 imię i nazwisko opiekuna 

 adres i telefon szkoły 

 zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych 

 

3. Termin konkursu 
 

Prace należy przesłać do dnia 7 listopada 2016 roku na adres: 

 

Zespól Szkól Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie 

35-207 Rzeszów, ul. Ptasia 2 
 

Komisja oceniająca: 
     Powołane przez organizatorów Jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody. 

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi z okazji  Międzynarodowego  

Dnia Osób Niepełnosprawnych – 2 grudnia 2016 roku w Zespole Szkól Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Rzeszowie. 

 

     O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród  laureaci zostaną 

powiadomieni  telefonicznie Lista laureatów zostanie zamieszczona  na stronie internetowej 

naszej szkoły: www.zs3int.resman pl. 

Nadesłane prace na konkurs nie będą zwracane , przechodzą na własność organizatora. 

Nagrody dla uczestników nieobecnych na uroczystości będą do odebrania 

w sekretariacie szkoły. 

 

Organizator 

mgr Agata Chady 

 


