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1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

1.1. Cele Konkursu
Celem  konkursu  jest  rozwijanie  kompetencji  ortograficznych  oraz  tworzenie  pozytywnych  emocji
związanych z poznawaniem reguł języka polskiego wśród najmłodszych uczniów naszej Szkoły, a także
rozwijanie umiejętności plastycznych.
Intencją organizatorów jest zachęcenie najmłodszych uczniów i ich rodziców/opiekunów do rozwijania
zainteresowania poprawną pisownią i czerpania radości ze wspólnej zabawy z językiem polskim. 

1.2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców w Zespole Szkół nr 46 w Warszawie ul. Thommeego 1,
01-491 Warszawa.

Osoby upoważnione do kontaktu:
Pani Bratosława Mordzińska (Przewodnicząca RR)- e-mail: zs46rodzice@gmail.com 

1.3. Komisja Konkursowa
Nad koordynacją prac związanych z Konkursem oraz nad prawidłowością jego przebiegu czuwać będzie
Komisja Konkursowa, której skład wyłoniony zostanie spośród członków Prezydium Rady Rodziców
oraz przedstawicieli Szkoły.
Skład Komisji:

1) Przewodnicząca Komisji Konkursowej: p. Bratosława Mordzińska (RR)  
2) Członek Komisji Konkursowej: p. Małgorzata Bąk
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3) Członek Komisji Konkursowej: p. Anna Żach.

Przewodniczący Komisji Konkursowej będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z
niniejszym regulaminem.

1.4. Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest  dla uczniów klas 0 ÷ III  Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół  
nr  46 w Warszawie.  Rodzeństwo uczące  się  w kasach 0-III  SP 150 może wykonać  wspólnie  pracę
konkursową. 

2. ZASADY KONKURSU

2.1 Zadanie uczestników Konkursu
Zadaniem uczestników Konkursu będzie  wykonanie PLAKATU,  nawiązującego w swojej  treści  do
tematu konkursu. Temat pracy konkursowej to radosne przedstawienie zasad ortograficznych , których
inspiracją  stała  się  przeczytana  książka  lub  utwór  literacki  (również  przeczytany  wspólnie  z
rodzicem/opiekunem).   
Wymagania formalne pracy:

a) technika pracy dowolna (rysunek, grafika, farba, kolaż itp.), 
b) praca w formie A3.  

2.2 Ocena prac
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

c) związku z tematem,
d) oryginalności,
e) zaangażowania i samodzielności w wykonaniu.

Komisja w składzie określonym w punkcie 1.3. dokona szczegółowej analizy wszystkich zgłoszonych
prac  i  wyłoni  jej  zdaniem najlepsze.  Prace  te  mogą  zostać  udostępnione  w galerii  na  stronie  Rady
Rodziców.  

Ostateczną  decyzję,  w  przypadku  wątpliwości,  odnośnie  przyznania  nagród  za  I,  II  i  III  miejsce  i
wyróżnień  podejmie  Przewodniczący  Komisji  Konkursowej  po  zasięgnięciu  opinii  Komisji
Konkursowej.

2.3 Przebieg Konkursu

Etap I – od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 maja 2017 r. - Uczestnicy Konkursu wykonują prace i
składają je  w Świetlicy  Szkoły  na ręce Pani Małgorzaty  Bąk.  Prace zgłoszone po wyznaczonym
terminie nie będą rozpatrywane.

Etap II – od dnia 31 maja 2017 do dnia  9 czerwca 2017 – Złożone prace będą analizowane i oceniane
przez członków Komisji Konkursowej. Wyłonionych zostanie 6 najlepszych prac. Komisja Konkursowa
podejmie decyzję o przyznaniu nagród za I, II i III miejsce oraz wyróżnień.  

Etap IV – do  11 czerwca 2017 – zostaną ogłoszone ostateczne wyniki Konkursu, a zwycięskie prace
(zdjęcia prac) mogą zostać umieszczone w galerii na stronie Rady Rodziców ZS 46, do publicznego
wglądu pod adresem: http://www.zs46rodzice.pl  .

Etap V – Zwycięzcy Konkursu zostaną wyróżnieni i nagrodzeni w dniu zakończenia roku szkolnego
2016/17.
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2.4 Wymogi formalne
1) Prace  muszą  być  złożone  w  Świetlicy  Szkoły  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia

30 maja 2017 r. włącznie, na ręce Pani Małgorzaty Bąk. 

2) Do każdej pracy musi być dołączony Formularz Zgłoszenia, stanowiący załącznik do niniejszego
Regulaminu.  Wypełniony  Formularz  Zgłoszenia  powinien  być  przyklejony  
np.  przezroczystą  taśmą klejącą  na  odwrocie  pracy  w taki  sposób,  aby w pierwszych  trzech
etapach Konkursu utrudniona była identyfikacja autora pracy.
Druk Formularza Zgłoszeniowego dostępny będzie na stronie internetowej Rady Rodziców (do
pobrania i wydruku) oraz w Świetlicy Szkoły.

3) Do pracy powinna być dołączona klauzula podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka o
następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
identyfikacyjnej  na  potrzeby  realizacji  Konkursu  RADY  RODZICÓW  dla  dzieci  ZS  46  w
Warszawie: „ORTOGRAFIA NA WESOŁO W OBRAZKACH”, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  1997  nr  133,  poz.  883)  oraz
udostępnianie za zgodą Rady Rodziców wizerunku pracy w celach reklamowo – promocyjnych.
Powyższa  klauzula  zawarta  jest  w  Formularzu  Zgłoszenia.  Jej  podpisanie  przez  rodzica  /
opiekuna prawnego ucznia jest obligatoryjne. Nie podpisanie lub nie dostarczenie tejże klauzuli
spowoduje dyskwalifikację pracy z udziału w Konkursie.

4) Organizatorzy zastrzegają, iż prace konkursowe nie będą zwracane autorom po rozstrzygnięciu
konkursu i mogą być rozpowszechniane i przekazywane przez Radę Rodziców w celu realizacji
celów Regulaminowych Rady Rodziców.

2.5 Nagrody

Dla zwycięzców Konkursu przewidzianych jest wiele nagród, m.in.: gry planszowe, akcesoria i materiały
plastyczne. 

Przyznana zostanie:
 jedna nagroda za zajęcie I miejsca,
 jedna nagroda za zajęcie II miejsca,
 jedna nagroda za zajęcie III miejsca,
 trzy wyróżnienia. 

Ponadto, dla wszystkich zgłoszonych do konkursu uczniów przewidziane są drobne nagrody pocieszenia
i pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Nagrody przyznane w Konkursie zostaną zakupione z funduszy Rady
Rodziców Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie.
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