
REGULAMIN  

I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO 

„WIDZĘ I WIEM” 

 

I.  ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Staroprzygodzka 112 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel. 62 738 25 21 

e-mail: sekretariat@podstawowa6.pl 

 

II. CELE KONKURSU 

 1. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i niemieckim 

 2. Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia uczniów 

 3. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych 

 

III. SZCZEGÓŁY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy konkursowej w 

formacie A4 zawierającej wyraz w języku angielskim lub niemieckim 

przedstawiony w taki sposób, aby było wiadomo co ten wyraz 

oznacza, np. słowo „coffee” napisane z użyciem ziaren kawy.  

W przypadku pracy w języku niemieckim wymogiem dodatkowym jest 

umieszczenie rodzajnika przed rzeczownikiem. 

3. Etapy konkursu: 

I etap – szkolny  

Jeden uczeń może przygotować jedną pracę w języku angielskim i 

jedną w języku niemieckim. Spośród wszystkich prac w drodze 

eliminacji szkolna komisja konkursowa wybiera 3 najlepsze prace i 

przesyła je na adres organizatora (z dopiskiem „WIDZĘ I WIEM”). 

Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i 

nazwiskiem ucznia, klasą, nazwą szkoły oraz imieniem, nazwiskiem i 

numerem telefonu nauczyciela – opiekuna. 



II etap – wojewódzki  

Komisja powołana przez organizatora wyłania lauretów (I, II i III 

miejsce) oddzielnie w kategorii języka angielskiego i języka 

niemieckiego.  

Termin nadsyłania prac – 30 kwietnia 2021r.  

4. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję składającą się z 

nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego i plastyki. 

5. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: 

● poprawność językowa, 

● kreatywność 

● estetyka   

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

7. Przesłane prace nie będą zwracane nadawcom. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autorów na 

umieszczenie ich danych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim – w przypadku 

zajęcia nagrodzonego miejsca w konkursie (wraz z pracą należy 

przesłać podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych dokument z 

załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu – zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych). 

9. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej szkoły (www.podstawowa6.pl) do 15.05.2021r. 

10. Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą 

niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu. 

11.  Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator: Daria 

Czubakowska (adres e-mail: daria.czubakowska@podstawowa6.pl). 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 

 

 

 

http://www.podstawowa6.pl/
mailto:daria.czubakowska@podstawowa6.pl

