
  

Holiday Postcards 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Językowy 

I Organizatorzy konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 

II Informacje ogólne:  
Konkurs obejmuje pracę plastyczną z tekstem w języku angielskim. 

Adresowany jest do uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych. 

III Cele konkursu: 

1. Głównym celem naszego konkursu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim w formie pisemnej oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. 

2. Uczniowie będą mieli szansę pobudzenia wyobraźni i kreatywności oraz wykazania się 
znajomością słownictwa i struktur gramatycznych.3. Dzieci będą brały udział w pozytywnej 
rywalizacji. 

IV Regulamin: 

1. Tematyka: Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną w formacie A3 (dowolna 
technika plastyczna) z tekstem w języku angielskim. 
2. Warunki: Praca powinna mieć formę pocztówki (do wyboru: kartka pojedyncza, łączona, 
otwierana, składana w ciekawym kształcie, itp.) oraz zawierać jej elementy (ciekawy znaczek, 
odbiorca, itp.) Na jednej stronie/części praca powinna przedstawiać miejsce, które 
uczeń/uczennica odwiedził/a w czasie wakacji. Na drugiej musi znajdować się tekst w języku 
angielskim, w którym uczeń/uczennica opisuje swój wakacyjny wyjazd.  
 
Każda praca powinna zawierać dołączoną kartkę z informacją:  

 imię i nazwisko uczestnika, 

 klasa, 

 nazwa i adres szkoły, telefon, 



 imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego uczeń/uczennica wykonał/a 
pracę. 

 
Wszelkie pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres mailowy organizatora: 
Marzena Murzyn murzynmarzena@wp.pl  
 
3. Jeden uczestnik może przygotować tylko jedną pracę. 
 
4. Prace należy dostarczyć lub wysłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza 
ul. Grodzieńska 1, 19-300 Ełk z dopiskiem Konkurs z języka angielskiego Holiday Postcards 
do 28 września 2022 roku. 
 
5. Prace będą oceniane przez nauczycieli języka angielskiego oraz plastyki. Jury dokona oceny 
prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność pracy z tematem, 

 poprawność, 

 kreatywność, pomysłowość, 

 technikę, 

 estetykę pracy i wkład w jej wykonanie. 
 
6. Nagrodzeni uczniowie (trzy główne nagrody oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy oraz 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
 
7. Dostarczone prace nie będą zwracane. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, 
że nadesłane na konkurs prace nie będą wykorzystane do żadnych innych celów 
pozakonkursowych. 
 
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją umieszczenia zwycięskich prac, nazwisk 
ich autorów na stronie internetowej szkoły organizatora. 

V Finał konkursu 

O terminie i miejscu wręczania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie przez 
organizatora. Stosowna informacja będzie także umieszczona na stronie internetowej szkoły 
organizatora - www.sp3.elk.edu.pl. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

Organizatorzy konkursu:  
 

Marzena Murzyn, Sylwia Urbańczyk, Iwona Szczuka 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 

ul. Grodzieńska 1, 19-300 Ełk 
Kontakt: 87 732 60 40   
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