
Wojewódzki konkurs plastyczno – językowy dla uczniów klas 1 - 3 

„My Picture Dictionary” 

 

1. Ogólne założenia: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej. 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach. 

W konkursie biorą udział szkoły podstawowe województwa śląskiego. 

 

2. Cele konkursu: 

• Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego oraz zachęcenie do rozwijania swoich 

umiejętności językowych 

• Rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego 

• Poszerzanie zakresu słownictwa oraz ćwiczenie jego pisowni 

• Wzmacnianie wiary we własne siły oraz podwyższanie samooceny uczniów 

• Rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów 

 

3. Regulamin konkursu: 

Konkurs jest bezpłatny, a udział w nim jest dobrowolny oraz oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu konkursu.  

Za przygotowanie do konkursu i zebranie prac odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun z danej szkoły. 

Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę konkursową. 

Wszelkie pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres mailowy: werka33@poczta.onet.pl  

Zadaniem uczniów jest wykonanie własnego słowniczka obrazkowego w języku angielskim.  

Należy wybrać odpowiednio kl. I -10 słówek, kl. II – 20 słówek, kl. III – 30 słówek z podanych poniżej kategorii, następnie 

poprawnie zapisać je w języku angielskim oraz wizualnie przedstawić ich znaczenie: 

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 

2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 

3) moja szkoła; 

4) popularne zawody; 

5) mój dzień, moje zabawy; 

6) jedzenie; 

7) sklep; 

8) mój czas wolny i wakacje; 

9) święta i tradycje, mój kraj; 

10) sport; 

11) moje samopoczucie; 

12) przyroda wokół mnie; 

13) świat baśni i wyobraźni 

Format pracy:  arkusz A1 

Technika wykonania słowniczka:   dowolna  (plakat, grafika komputerowa, rysunek, kolaż, itd.)  

mailto:werka33@poczta.onet.pl


Każda praca powinna z tyłu zawierać metryczkę:  

• Tytuł pracy:  MY PICTURE DICTIONARY 

• Imię i nazwisko ucznia - wykonawcy pracy 

• Klasa 

• Szkoła (pełna nazwa, adres, telefon) 

• Nauczyciel przygotowujący do konkursu. 

 

Prace należy dostarczyć lub wysłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Gustawa 

Morcinka w Krostoszowicach ul. Gustawa Morcinka 4, 44-348 Krostoszowice z 

dopiskiem Konkurs „My Picture Dictionary” do dnia 7 lutego 2020 wraz ze zgodą 

na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu (zał. 1) 

 

4. Ocena prac: 

 

➢ Prace konkursowe oceniane będą przez nauczycieli języka angielskiego oraz plastyki i techniki ze Szkoły 

Podstawowej w Krostoszowicach.  

 

➢ Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania. 

 

➢ Nagrodzeni uczniowie (trzy główne nagrody oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które 

zostaną wręczone na Gali Rozdania Nagród w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach (data i godzina Gali 

zostanie podana w późniejszym terminie).  

 

➢ Komisja dopuszcza miejsca ex aequo.  

 

➢ Dostarczone prace nie będą zwracane. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że nadesłane na konkurs prace nie 

będą wykorzystane do żadnych innych celów pozakonkursowych.  

 

➢ Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz umieszczenia 

zwycięskich prac oraz nazwisk ich autorów na stronie internetowej oraz na wystawie w holu Szkoły Podstawowej w 

Krostoszowicach.  

 

5. Kryteria oceny prac: 

 

✓ poprawność językowa i prawidłowy zapis, 

✓ zgodność z tematyką konkursu, 

✓ walory artystyczne, 

✓ estetyka wykonania, 

✓ pomysłowość, 

✓ wkład pracy, 

✓ kreatywność, 

✓ oryginalność wykonanej pracy. 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „My Picture Dictionary” 

 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
 
 

 
złożone w dniu______________________________ w Krostoszowicach przez: __________________________________________ (rodzic) 
 
Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego:  
 
_______________________________________________________________________________________(imię i nazwisko uczestnika) 
niniejszym wyrażam zgodę na:  
 
1.Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, 
obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu "My Picture Dictionary” organizowanego 
przez Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach (zwanego Organizatorem) dla szkół 
podstawowych, zwanego dalej „Konkursem” oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Szkoły Podstawowej im. 
Gustawa Morcinka w Krostoszowicach, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych 
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub 
dźwiękowej). 
 
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 
3.Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu, oraz w celach 
informacyjnych, promocji i reklamy Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach – bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego. 
 
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 
portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu SP  w Krostoszowicach lub 
powiązanego).  
 
5.Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego 
lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 
 
6.Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne. 
 
 
Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.  
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________                  

własnoręczny podpis osób uprawnionych 

 


