
          

 

 

XII REGIONALNY KONKURS 

PLASTYCZNO – LITERACKI „MOJA MAMA” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH i SPECJALNYCH  

 

Temat prac literackich i plastycznych: 

Mamo, mamo, coś Ci dam! - napisz/namaluj, jaki prezent podarował(a)byś swojej 

mamie z okazji jej święta. 

 

Organizatorami konkursu są: Poseł na Sejm RP - Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz 

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu. 

 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz specjalnych  

z Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, 

ząbkowickiego oraz kłodzkiego w następujących kategoriach: 

1    kategoria – uczniowie klas 0 – I   prace plastyczne 

2    kategoria – uczniowie klas II – III  prace plastyczne 

3 kategoria – uczniowie klas IV – VII  prace literackie, poezja 

4 kategoria – uczniowie szkół specjalnych prace plastyczne i literackie 

• Wymagania konkursowe: 

 º Prace plastyczne: 

- Format – A-4, A-3 

-Techniki – praca płaska, farby, kredki, kolorowy papier (wycinanki), witraż, 

kolaż, itp. 

- Podpis – imię i nazwisko, wiek autora, klasa, szkoła (dokładny adres, numer 

telefonu) oraz imię, nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem powstała 

praca. 

 



- Pisemna zgoda rodziców na wzięcie udziału w konkursie oraz prezentowanie 

zdjęć i nazwisk w prasie/ telewizji z wręczenia nagród. 

 

 

  º Prace literackie: 

- Praca literacka nie powinna przekraczać 2 stron papieru kancelaryjnego lub 1 

strony wydruku komputerowego. 

- Dozwolona jest poezja. 

- Podpis – imię i nazwisko, wiek autora, klasa, szkoła (dokładny adres, numer 

telefonu) oraz imię, nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem powstała 

praca. 

 

- Pisemna zgoda rodziców na wzięcie udziału w konkursie oraz prezentowanie 

zdjęć i nazwisk w prasie/ telewizji z wręczenia nagród. 

 

• Cele konkursu: 

- Zachęcenie dzieci do twórczości literackiej i plastycznej. Młodzi poeci mogą 

zdobywać dzięki temu nowe doświadczenia w konfrontacji z rówieśnikami. 

- Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka. 

- Umiejętności stosowania różnych technik plastycznych. 

- Umiejętności wyrażania swoich uczuć w twórczości plastycznej i literackiej. 

- Integracja młodzieży z różnych środowisk, w tym niepełnosprawnej. 

• Termin składania prac: 

Prace składamy w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 

(ul. Ogrodowa 5a, 58-306 Wałbrzych) bądź w sekretariacie Biura Poselskiego Posłanki 

I.K. Mrzygłockiej (ul. 1 Maja 3, 58-300 Wałbrzych, tel. 505 034 718), w 

nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2018 roku (piątek).  

Wręczenie nagród odbędzie się 28.05.2018 r., o czym osoby nagrodzone zostaną 

poinformowane telefonicznie. 

Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatorów i mogą 

być wykorzystane do akcji charytatywnych. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu. 

Izabela Katarzyna Mrzygłocka 

 

Poseł na Sejm RP 


