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Zapraszamy uczniów klas IV-VI sosnowieckich szkół podstawowych 
do udziału w  konkursie literacko-plastycznym: 

„Kocham cię, Sosnowcze!”   

Honorowy patronat nad konkursem objęła Wyższa Szkoła Humanitas 
 
Cel konkursu: 

 Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań własnym środowiskiem lokalnym. 

 Kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej. 

 Promowanie młodych talentów. 

 Kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej nas okolicy. 

 Zwrócenie uwagi młodych sosnowiczan na zmiany dokonane w naszym mieście na  przestrzeni 
ostatnich lat. 

 Pobudzenie inwencji twórczej, spostrzegawczości i własnej dociekliwości. 

Kryteria oceniania:  

 Oryginalność 

 Walory artystyczne 

 Estetyka pracy 

Regulamin 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas IV-VI sosnowieckich szkół podstawowych. 
2. Pracę konkursową można wykonać w dwóch kategoriach do wyboru: literackiej lub plastycznej.  

Kategoria literacka: Uczeń przygotowuje wiersz lub opowiadanie o tematyce związanej z naszą małą ojczyzną 
(np.: zwraca uwagę na ważne wydarzenie w Sosnowcu, miejsce godne uwagi, piękno miasta,  itd.).  
Kategoria plastyczna: Uczeń przygotowuje pracę (format A4) wykonaną dowolną techniką, przedstawiającą 
ciekawe, urokliwe, ważne jego zdaniem miejsce w Sosnowcu. 

3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba, która poprzez udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac konkursowych oraz pozostawienia  ich u siebie. 
5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy pocztą lub osobiste dostarczenie do szkoły na adres: 

Gimnazjum nr 16 im. M. Konopnickiej, ul. Legionów 21, telefon: (32) 266-52-78.  
6. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł pracy, imię i nazwisko 

nauczyciela, nazwa i adres szkoły, telefon. 
7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15.11.2014r. 
8. O przyznaniu miejsc i wyłonieniu laureatów decyduje kompetentne Jury powołane przez Organizatora. 
9. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie poprzez sekretariat szkoły o terminie rozstrzygnięcia  konkursu 

oraz  miejscu wręczenia nagród. 

Katarzyna Kukla 
Agata Kuc-Bednarczyk 
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