
 

                 Oddział Łomża  

 

Oraz   Szkoła Podstawowa nr 16   

im. Tadeusza  Kościuszki w Białymstoku 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

 ul. Strażacka 25 

 15 – 687 Białystok 

 tel. 85 653 17 79 

REGULAMIN  
MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO   DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH ORAZ PONADPODSTAWOWYCH 
”Frohe Ostern – Osterkarten (Kartki Wielkanocne)”  

Adresaci: 
W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych 

 z Białegostoku oraz powiatu białostockiego. 

Cele konkursu: 
 Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim 

 Rozwijanie językowych i plastycznych uzdolnień młodzieży 

 Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych 

 Pozyskiwanie sojuszników w krzewieniu kultury języka niemieckiego u młodzieży 

 Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka 

 Integracja uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie Białegostoku oraz 

powiatu białostockiego 

 Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych 

Organizatorzy konkursu: 

Oddział Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku 

Nauczyciel: mgr Halina Owsieniuk 

         mgr Dorota Skorupska                  

Termin i miejsce konkursu: 
Termin składania prac w upływa 25.04.2022 r. Prace uczniów (wraz z wypełnionymi  

i podpisanymi kartami kodowymi uczestników konkursu) należy dostarczyć na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku 

ul. Strażacka 25 

15-687 Białystok 

z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Frohe Ostern – Osterkarten“ 

 

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest posiadać kartę uczestnika przygotowaną     

i poświadczoną przez dyrektora szkoły, w której uczy się (załącznik 2) oraz podpisane przez rodzica 

/ prawnego opiekuna / pełnoletniego uczestnika konkursu oświadczenia oraz klauzulę 

informacyjną. 



Zasady konkursu:  

1) W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz szkół  

     ponadpodstawowych uczący się języka niemieckiego w szkole. 

2) Konkurs składa się z 2 etapów: szkolnego i międzyszkolnego 

a) etap szkolny – sposób przeprowadzania etapu szkolnego zależy wyłącznie od zespołu  

      nauczycieli języka niemieckiego i plastyki w danej szkole.  

b) etap międzyszkolny – przeprowadzany będzie przez nauczycieli – komisji konkursowej 

      Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku 

3) W etapie międzyszkolnym konkursu każda ze szkół może zgłosić max 5 kart 

     świątecznych (załącznik 1).  

4) Informujemy, że prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością organizatora,  

      w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania  

      w środkach masowego przekazu.       

5)  Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę. 

6)  Format prac A 5 lub A 6. 

7) Technika – dowolna / bez prac wykonanych za pomocą programów komputerowych/. 

8)  Karta powinna zawierać krótkie świąteczne życzenia w języku niemieckim.  

9)  W konkursie zostaną wyłonieni zwycięzcy na poziomie szkoły podstawowej oraz szkoły 

    ponadpodstawowej. 

 

Przebieg konkursu: 
Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury w ciągu 6 dni roboczych. 

Organizatorzy etapu międzyszkolnego zobowiązani są do podania wyników konkursu  

do dnia 29.04.2021r. na stronie internetowej szkoły: 

 https://sp16.edu.bialystok.pl  

 

Podsumowanie:  
Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrodę za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. Nagrody za najlepsze prace 

zostaną rozesłane do szkół. 

 

Kontakt: 
Pytania kierować do Halina Owsieniuk, tel. 694 274 518  

e-mail: h.owsieniuk@sp16.bialystok.pl  

 

https://sp16.edu.bialystok.pl/
mailto:h.owsieniuk@sp16.bialystok.pl

