„Bądź z serca pozdrowiona,
Ojczysta święta mowo!
Niby łańcuchem złotym
Wiąże nas twoje słowo”.
Leopold Staff, „Mowa ojczysta”

REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU

“JĘZYK POLSKI TO MY”

Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Bibicach.
Cele konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Propagowanie wartości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży,
Doskonalenia umiejętności tworzenia własnych tekstów,
Rozwijanie zdolności techniczno-plastycznych,
Wyrabianie w uczniach dociekliwości poznawczej,
Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy,
Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny
rozwój.

Opis konkursu
Gminny konkurs “JĘZYK POLSKI TO MY” organizowany jest z okazji Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego, który corocznie przypada na 21 lutego.
Zadaniem uczestników będzie wykonanie lapbooka pod hasłem “JĘZYK POLSKI TO MY”.
Pracę należy wykonać w formacie min. A3. Zawartość merytoryczna lapbooka ma dotyczyć
zagadnień związanych z polszczyzną, np. z ortografią, gramatyką, słownictwem, historią
języka polskiego, itp. Kategorie zawarte na lapbooku powinny być różnorodne i liczyć co
najmniej sześć.
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Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 4-8 szkół znajdujących się na terenie Gminy
Zielonki.
Konkurs odbędzie się z podziałem na grupy wiekowe:
uczniowie klas 4-6
uczniowie klas 7-8
Pracę wykonują uczestnicy indywidualnie.
Konkurs jest jednoetapowy.

Konkurs “JĘZYK POLSKI TO MY” trwa do 21 marca 2022r. Podpisane imieniem,
nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły prace uczniów należy dostarczyć do budynku Szkoły
Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Bibicach (portiernia, sekretariat).
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy (lapbook) zgodniej z powyższymi
wymaganiami oraz dostarczenie pisemnej zgody na udział w konkursie (zgodę można dołączyć
do wykonanej pracy lub przesłać jej skan na adres: j.guty@spbibice.edu.pl).
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez stronę
https://spbibice.edu.pl/ dnia 28 marca 2022r.

internetową

organizatora

konkursu:

Nagrody
Laureaci konkursu (I, II i III miejsce) w obu kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane laureatom w ciągu 2-3 tygodni od
dnia ogłoszenia wyników.

2

