
Grodzisk Maz., 01.02.2023 r. 

 

 

I  GMINNY  KONKURS    
KALIGRAFICZNY 

 

     „O Grodziskie Pióro” 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. L.Teligi w Grodzisku Maz. 

zaprasza do udziału 

w konkursie organizowanym pod honorowym patronatem 

Burmistrza Grodziska Maz. 

 

 
 

HASŁO KONKURSU - “ALEKSANDER FREDRO W GRODZISKU MAZOWIECKIM“ 

 

 

  
 

 

WARUNKI   UCZESTNICTWA   W  KONKURSIE: 

* Konkurs skierowany jest do uczniów klas II - III uczących się w szkołach podstawowych 

   położonych na terenie gminy Grodzisk Maz. 

* Każda szkoła po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji wyznacza po 2 uczniów z każdej 



   klasy II – III. 

* Wypełnione Karty zgłoszeń (załącznik nr 1) wraz z wykonanymi pracami należy złożyć do 

sekretariatu Szkoły Podstawowej im L.Teligi w Grodzisku Maz. do dnia 1 marca 2023r. Prace 

złożone po tym terminie nie będą oceniane. 

* Prace muszą być dostarczone niezrolowane. 

 

 

ORGANIZACJA  I  PRZEBIEG  KONKURSU: 

* Rozstrzygnięcie  konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się  w marcu 2023 r.                                          

w Szkole Podstawowej nr 5 im L.Teligi w Grodzisku Maz.                                                      

* Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

* W ramach zadania konkursowego z okazji Dnia Pisania Piórem - 12 lutego,  uczestnicy wykonają  

przy użyciu pióra lub piórka oraz atramentu  (bez użycia korektora)  zadania konkursowe: 

 

• Konkurs polega na ręcznym napisaniu ciekawego, oryginalnego, zabawnego, niezwykłego 

cytatu z przeczytanych utworów Aleksandra Fredry.- takiego, który może zachęcić do lektury. 

 

* Kolor atramentu dowolny. 

* Format pracy A3. 

* Wskazane jest, aby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, 

miniaturami, itp.). Do ich wykonania można użyć kolorowych pisaków. 

 

 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

* Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu podczas oceny wykonanych prac 

uwzględni: 

- ogólne wrażenie estetyczne, 

- czystość, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, 

- poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, 

- właściwe łączenie liter, 

- równomierne połączenie liter, 

- przepisanie fragmentów tekstów, 

- wykonane inicjały, ozdobniki i rysunki ozdabiające tekst. 

* Prace napisane cienkopisami i długopisami zmywalnymi nie będą oceniane. 

OCENIANE BĘDĄ TYLKO PRACE NAPISANE ATRAMENTEM! 



KONKURS STAWIA PRZED UCZESTNIKAMI NASTĘPUJĄCE CELE: 

* Poznanie twórczości Aleksandra Fredry. 

* Rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystego języka. 

* Przybliżenie postaci Wielkiego Polaka Aleksandra Fredry, który został wybrany Patronem roku 

2023. 

* Rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem. 

* Rozwijanie zainteresowań i promocja uczniowskich talentów. 

* Uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze. 

* Rozpowszechnianie sztuki kaligrafii. 

* Budzenie szacunku dla sztuki kaligrafii, która jest nie tylko sposobem przekazywania informacji, 

ale kształtuje i odzwierciedla charakter piszącego. Podkreśla jego zaangażowanie,               

pracowitość i talent. 

* Wyrabianie cierpliwości i dokładności. 

 

 

WYNIKI KONKURSU: 

* Rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienie MISTRZA KALIGRAFII  dokona komisja powołana 

przez organizatora konkursu. 

* Prace, które zostaną wykonane niesamodzielnie przez uczestnika nie będą podlegały ocenie. 

* Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi  w marcu 2023 roku                     

w Szkole Podstawowej nr 5  im. L.Teligi w Grodzisku Maz. 

* Nagrodami zostaną uhonorowani LAUREACI konkursu, którzy zajęli I, II, III miejsce.  

Możliwe są również wyróżnienia. 

* Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

* Lista Laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora konkursu. 

* Zdjęcia z przebiegu konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora   

  konkursu. Opiekunowie prawni  uczestników konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku      

uczestnika. ( Załącznik nr 2). 

* Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

* Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 

 

 

 

 



UWAGI KOŃCOWE: 

* Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego i jego 

opiekunów regulaminu konkursu. 

* Podczas podsumowania konkursu odbędzie się prezentacja słowno -muzyczna “Czego uczą nas 

bajki Fredry?” 

* Podsumowaniem konkursu będą warsztaty kaligraficzne. 

* Na warsztaty kaligraficzne  wybrani przez Organizatora konkursu  uczniowie zgłaszają się                 

z własnym piórem lub piórkiem oraz atramentem. 

 

 

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE I WSPÓLNEJ ZABAWY! 

 

Koordynator konkursu 

Renata Matusiak 

oraz 

Monika Krolikowska 

Helena Robaszyńska-Janiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

I GMINNY KONKURS KALIGRAFICZNY   

“O Grodziskie Pióro” 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

1. .................................................................................... 

 

2. ................................................................................... 

 

3. ................................................................................... 

  

4......................................................................................... 

 

 

 

Szkoła Podstawowa ............................................................................................ 

ul........................................................................................................................... 

kod pocztowy:............................miejscowość...................................................... 

nauczyciel przygotowujący ucznia...................................................................... 

telefon kontaktowy nauczyciela przygotowującego ucznia: .............................. 

adres email:......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka w organizowanym przez                 

Szkołę Podstawową nr 5 im. L.Teligi w Grodzisku Maz. 

w I Gminnym 

Konkursie Kaligraficznym 

„O GRODZISKIE PIÓRO'' 

 

• Wyrażam zgodę na udział moje dziecka............................................................... 

w konkursie kaligrafii oraz akceptuję regulamin konkursu. 

 

 

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego  dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły) w celach wynikających 

z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133,poz.833z późn . zm.) 

 

• Wyrażam zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 

im. L.Teligi w Grodzisku Maz. oraz w innych formach utrwaleń. 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

Data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 
 
 
 
 
 

 


