
III edycja konkursów z języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu „Konstruowanie 

zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej” 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu plastycznego 

„DACH-Länder sind sehenswert“ 

    

 

I. ORGANIZATOR  

   Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

Szkoła ponadgimnazjalna: nauczyciele Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte 

Cassino we Wrześni - Elżbieta Kadlec, Katarzyna Stachowiak i Joanna Kosmala. 

Gimnazjum: nauczyciel Gimnazjum im.Wł.St. Reymonta w Kołaczkowie - Karolina Stachura, 

nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni - Edyta Szamburska,  

nauczyciel Zespołu Szkół im. A. A. Kosińskiego w Targowej Górce - Anna Olejniczak. 

   

III. ADRESAT KONKURSU 

  Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego. 

 

IV.   CELE KONKURSU 

 zapoznanie z walorami krajoznawczymi, kulturowymi i turystycznymi Niemiec, Austrii    

i Szwajcarii,  

 rozwijanie zainteresowań geografią, historią i kulturą Niemiec, Austrii i Szwajcarii, 

 kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, 

 kształcenie kompetencji interkulturowej i medialnej, 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych młodzieży i umożliwienie jej zaprezentowania  

artystycznych i twórczych umiejętności, 

 integracja uczniów szkół powiatu wrzesińskiego. 

V.  PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

1. Praca plastyczna odnosząca się do tematu konkursu „DACH-Länder sind sehenswert”, 

przedstawiająca lub promująca walory krajoznawczo-turystyczne, architektoniczne                

lub kulturowe  wybranego miasta lub regionu  w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. 

Praca plastyczna powinna zawierać tekst (np. tytuł, hasło) w języku niemieckim. 

 

2. Forma pracy plastycznej: np.: plakat, ilustracja, plan miasta. 

 

3. Technika pracy plastycznej: rysunek, malarstwo, collage, techniki graficzne (z wyjątkiem 

technik przestrzennych i grafiki komputerowej). 

 

4. Format prac: A – 2 lub A – 1.  

 

5. Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu : 

 zgodność z tematyką konkursu, 

 interpretacja własna tematu, 

  poprawność językowa, 

   atrakcyjność formy ( technika, kompozycja),   

  walory artystyczne. 

 



VI.  STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 

 dla uczniów szkół gimnazjalnych, 

 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Eliminacje konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa. 

3. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny prac 

plastycznych i wyłoni laureatów konkursu ( I, II, III miejsce) w poszczególnych kategoriach 

wiekowych.   

4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z przebiegu konkursu. 

5. Wymagania konkursowe: 

 Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

 Każdy praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane: 

- imię i nazwisko, wiek autora pracy,  

- nazwę, adres, telefon szkoły, 

- imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela. 

 Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję 

Konkursową. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez szkoły do 13.01.2012 r. prac 

konkursowych wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczniów do konkursu. 

 

   VII.  TERMINARZ KONKURSU  
1. Ostateczny termin składania prac do 13.01.2012 r. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu do 10.02.2012 r.  

  

  VIII.   ZGŁASZANIE  UCZNIÓW DO KONKURSU 

Kartę zgłoszenia uczniów do konkursu  wraz z pracami konkursowymi należy dostarczyć do 

koordynatorów konkursu do dnia 13.01.2012 r. 

 prace i karty zgłoszenia uczniów szkół gimnazjalnych  - do sekretariatu szkoły  

                w Gimnazjum nr 1 we Wrześni, ul. Kosynierów 32 (p. Edyta Szamburska), 

 prace i karty zgłoszenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych do sekretariatu szkoły            

w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1 (p. Elżbieta 

Kadlec). 

 

     IX.   NAGRODY 

             Laureaci konkursu  - I, II, III miejsca otrzymają  nagrody i dyplomy. 

  

     X.    UWAGI KOŃCOWE 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby 

konkursu. 

3. O miejscu i terminie podsumowania konkursu oraz wręczeniu nagród uczestnicy konkursu       

i uczestniczące szkoły zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 

4. Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych. 

5. Informacji o konkursie udzielają koordynatorzy konkursu: Elżbieta Kadlec, Katarzyna 

Stachowiak, Joanna Kosmala (ZSP, tel. 4360588 ), Edyta Szamburska (Gimnazjum  nr 1, 

tel.:4360299), Karolina Stachura (Gimnazjum w Kołaczkowie tel.:4385315), Anna Olejniczak 

Zespół Szkół w Targowej Górce, tel.:4386686). 

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie, zachęcając do współpracy nauczycieli plastyki                       

             oraz języka niemieckiego (pomoc uczniom w doborze tekstów). 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1- Karta zgłoszenia uczniów do konkursu. 


