
REGULAMIN KONKURSU 

 
I. Organizator: 

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. 

 

II. Cele konkursu: 
 Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia wśród uczniów; 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej młodzieży; 

 Konfrontacja osiągnięć młodzieży uzdolnionej; 

 Aktywizacja środowisk szkolnych. 

 

III.  Uczestnicy: 
 Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

IV. Hasło IV edycji konkursu 
„Radosne święta – twórcze święta” – „Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził.” 

 

V. Warunki uczestnictwa: 
 W  konkursie mogą brać udział uczniowie szkół  

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 Konkurs będzie przeprowadzany w trzech kategoriach: 

 

a) plastycznej- uczeń wykonuje ozdobę świąteczną- aniołka (technika, materiał i forma 

dowolne). 

 

 Jury  dokona oceny prac według następujących kryteriów: 

 

-ciekawe rozwiązania techniczne; 

-oryginalność pracy i wysiłek włożony w jej wykonanie; 

-estetyka; 

-ogólne wrażenie artystyczne.  

 

b) recytatorskiej-  uczeń prezentuje jeden utwór  poetycki lub fragment prozy z motywem 

anioła (mile widziana twórczość własna). 

 

 Czas recytacji nie może przekroczyć 3 min. 

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:  

- dobór tekstu; 

-interpretacja utworu; 

  -oryginalność wykonania; 

  -kultura słowa; 

  -ogólne wrażenie artystyczne. 

 

c) dziennikarsko- literackiej - uczestnik konkursu pisze pracę na temat: „ Święta  Bożego 

Narodzenia dawniej i dziś”, wybierając jedną z zaproponowanych form wypowiedzi - opis, 

opowiadanie, reportaż, wywiad, felieton, esej. Przesyła pracę w dwóch egzemplarzach 

formatu A4, czcionką 12, nie przekraczającą 3 stron. 
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 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:  

                       - zgodność z wymogami formalnymi gatunku; 

     -  samodzielność; 

                             -  zgodność z tematem; 

       -  poprawność językowa. 

 Prace konkursowe i recytacja będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjum,  

szkoły ponadgimnazjalne. 

 

VI. Prace plastyczne i literackie powinny być opisane. Opis powinien zawierać: imię  

i nazwisko autora, adres szkoły wraz z telefonem, imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, 

którego praca została wykonana. 

 

UWAGA GIMNAZJALIŚCI ! 

Laureaci konkursu we wszystkich kategoriach otrzymują dodatkowe punkty, gdy 

będą starali się o przyjęcie do naszego liceum. 

 

 Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.  

 

VII. Termin: 
Prace oraz karty zgłoszeń należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 

2011r.(nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględnione) na adres: 

 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Komisji Edukacji Narodowej 

ul. 1 Maja 17 

36-065 Dynów, tel. (016)6521077 

 

 Uczniowie nagrodzeni  w kategorii plastycznej, dziennikarsko - literackiej o wynikach 

konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

 Konkurs recytatorski oraz oficjalna gala rozdania nagród odbędzie się w auli Liceum 

Ogólnokształcącego w Dynowie dnia 18 stycznia 2012r. o godz. 10.00. 

 

 Dodatkowe informacje oraz karty zgłoszeń zostaną umieszczone na stronie internetowej  

Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie  www.lodynow.prv.pl 

 

VIII. Komisja oceniająca: 
W skład komisji wejdą przedstawiciele placówki organizującej konkurs, zaproszeni goście  

oraz artyści plastycy.  

 

 

IX. Nagrody: 
Organizatorzy konkursu przyznają laureatom nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły, 

Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz sponsorów, a także dyplomy uczestnictwa. 

 

 Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście.  
Pieczątka szkoły 

 

 


