
 

 

 

 

Międzyszkolny konkurs literacko – plastyczny 

 

„W świecie baśni  

Hansa Christiana Andersena” 

 

 

 

„Będziesz wraz ze mną oglądać 

baśnie i cuda, i dziwy 

na końcu świata. 

Po niebie, po morzach i lądach, 

jako te ptaki szczęśliwe…” 

E. Szymański 

 



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie 

zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym 

pod hasłem: 

„W świecie baśni Hansa Christiana Andersena”. 

 

Jeśli znasz i kochasz świat baśni stworzony przez Hansa Christiana Andersena, 

to ten konkurs jest dla Ciebie. Pochyl się nad losem dziewczynki z zapałkami, 

odkryj wodną toń z małą syreną, przemierz świat z Calineczką… 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO-

PLASTYCZNEGO 

„W ŚWIECIE BAŚNI HANSA CHRISTIANA ANDERSENA” 

 

&1 Organizator konkursu 

1. Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie. 

2. Osoby odpowiedzialne:  

Anna Oryszczak – nauczyciel języka polskiego 

Halina Wawrzeniec – nauczyciel języka polskiego 

Agnieszka Gryglik-Szatkowska – nauczyciel języka polskiego 

Marlena Podgórska – nauczyciel plastyki 

 

&2 Cele konkursu 

• rozwijanie zainteresowań literackich i  plastycznych,  

• rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej wartości, 

• pogłębianie ciekawości czytelniczej uczniów, 

• promowanie młodych talentów. 



&3 Temat 

1. Temat konkursu „W świecie baśni Andersena”. 

2. Konkurs składa się z dwóch niezależnych od siebie części: 

a. Sprawdzenie znajomości baśni H. Ch. Andrsena 

b. Wykonanie pracy plastycznej - ilustracji do wybranej baśni H. Ch. Andersena. 

 

&4 Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu wiedzy i znajomości baśni Hansa Christiana Andersena mogą być 

uczniowie klas 4. 

2. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być uczniowie klas 4-6. 

 

&5 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs literacki: Szkoła zgłasza do konkursu wiedzy 5 reprezentantów klas 4 za pomocą 

formularza zgłoszeniowego (załącznik 1). Zgłoszenia należy przesłać  do dnia 9 grudnia 2016  

na adres: konkurs.basnie.sp144@gmail.com 

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie w ciągu 45 minut rozwiązać test zawierający 

zróżnicowane zadania otwarte i zamknięte.  

Konkurs odbędzie się 19 grudnia 2016r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 w Krakowie. 

2. Konkurs plastyczny: Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Praca na temat                      

„W świecie baśni Hansa Christiana Andersena” może być wykonana dowolną, płaską 

techniką plastyczną w formacie min. A4. Powinna być opatrzona kartą informacyjną wg 

załącznika nr 2.  

Pracę z dopiskiem „W świecie baśni” należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub 

przesłać do dnia 11 grudnia 2016r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144  

os. Bohaterów Września 13 

31-620 Kraków 

3. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie zostaną oddane. 

 

4. Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy i konkursu plastycznego nastąpi 19 grudnia 2016 

roku. Laureaci konkursu plastycznego zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie            

lub mailowo. 

5. Wyniki ogłoszone przez jury są ostateczne i nie przysługuje odwołanie. 

6. Wyrażenie chęci uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 



&6 Nagrody 

1. W każdej z kategorii konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. 

2. Zwycięzcy konkursu otrzymają upominki rzeczowe oraz dyplomy.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień. 

4. Sponsorem nagród jest Rada Dzielnicy XV. 

 

&7 Uwagi końcowe 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie           

i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i jego rodzica lub innego przedstawiciela 

ustawowego przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także 

na opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku Uczestnika na stronie internetowej 

www.sp144.pl. 

2. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 508495774            

lub poprzez adres e-mail: konkurs.basnie.sp144@gmail.com 

Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do konkursu wiedzy o baśniach H. Ch. Andersena. 

LP. IMIĘ                    

I NAZWISKO 

UCZNIA 

NAZWA SZKOŁY IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

TEL.KONTAKTOWY

/ E-MAIL 

NAUCZYCIELA/ 

OPIEKUNA 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Załącznik nr 2 

Karta informacyjna do pracy zgłoszonej w konkursie plastycznym. 

Tytuł pracy: 

Dane autora pracy 

Imię i nazwisko  

Wiek, klasa  

Dane szkoły 

Nazwa   

Dane nauczyciela/opiekuna 

Imię i nazwisko  

Tel. kontaktowy/e-mail  



 


