
V OGÓLNOPOLSKI 

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI 

DLA SZKÓŁ SZPITALNYCH i SANATORYJNYCH 
pt. „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA” 

 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W V EDYCJI  KONKURSU   

 
Inicjatorem i organizatorem w/w  konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 6 – szkoła zorganizowana 

w szpitalu psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim/ oddział SOSW  

 

CELE KONKURSU: 

 Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci, 

 Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę, 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej, plastycznej 

 Promowanie twórczości dziecięcej, 

 Zachęcanie dzieci do czytania książek i kreatywnego wykorzystania tekstów. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szczebli edukacji, znajdujących się w strukturach szpitali i 

sanatoriów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej zgodnej 

z podaną tematyką.  Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedną  pracę w obu kategoriach.   

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

 

Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki: 

 Prace plastyczne: plakat, scena z książki, zaprzyjaźniony bohater z ulubionej książki -technika 

płaska, dowolne środki wyrazu, format do A3 nie większy. 

 Prace literackie: forma literacka np. list, opowiadanie, recenzja. 

 

  JEŚLI ZNAJDUJE SIĘ W PAŃSTWA PLACÓWCE BAJKOWOZ Z ODDZIAŁU BAJKA- 

SZPITALNA WĘDRUJĄCA BIBLIOTEKA, TO MILE WIDZIANE SĄ PRACE PLASTYCZNE BĄDŹ 

LITERACKIE BAZUJĄCE NA KSIĄŻKACH ZE ZBIORÓW BAJKOWOZU. 

 

TERMINY I NAGRODY: 

Prace prosimy przesyłać wraz z kartą zgłoszenia do  31 maja 2019 r  na adres:  

Publiczne Gimnazjum nr 6 

ul. Chojnicka 70 

83-200 Starogard Gdański 

                         z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki ” 

 
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Do laureatów konkursu nagrody oraz dyplomy zostaną 

rozesłane pocztą do połowy czerwca 2019r.  
 

Organizatorzy konkursu : 

Joanna Leszka tel. 785-628-728 (n-l plastyki) 

Joanna Jurek tel. 664966607 (n-l j. polskiego) 

Elwira Grabowska 

 

!! UWAGA !! 

KAŻDA PRACA POWINNA ZAWIERAĆ WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA DOŁĄCZONĄ 

DO REGULAMINU JAKO ZAŁĄCZNIK 1. 

 



Załącznik 1. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

W V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM  

DLA SZKÓŁ SZPITALNYCH  i sanatoryjnych 

pt. „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA” 

 

 

 

✄________________________________________________________ 

 
 

Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

 

Klasa/wiek : 

 

 

Adres szkoły  

szpitalnej /sanatoryjnej: 

 

adres e-mail lub telefon  : 

 

 

Imię i nazwisko  

opiekuna /nauczyciela: 

oraz  

e-mail lub telefon : 

 

 

Tytuł książki 

+ 

(jeśli to książka z Bajkowozu, 

proszę wpisać „BAJKOWÓZ”) 

 

 

 

Wypełniony załącznik prosimy nakleić na tył pracy plastycznej.   

 


