
ZPSM im .  Grażyny  Ba cew i c z  w Ko s za l i n i e   

zapra s za  
 

WSZYSTKICH UCZNIÓW,  
ABSOLWENTÓW,  

RODZICÓW, PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ ZPSM 
DO UDZIAŁU W KONKURSACH  
ZWIĄZANYCH Z JUBILEUSZEM  

60-LECIA NASZEJ SZKOŁY 
 
 

Celem konkursów jest 

 zachęcenie do aktywnego włączenia się w przygotowanie obchodów Jubileuszu 
Szkoły  

 

 inspirowanie do wykorzystywania inwencji twórczej: literackiej, poetyckiej,                
plastycznej, fotograficznej  

 

 doskonalenie umiejętności artystycznych 
 

 wzmacnianie więzi społeczności szkolnej ze środowiskiem  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPSM im .  Grażyny  Ba cew i c z  w Ko s za l i n i e   

og ła s z a  
 

KONKURS LITERACKI  
DLA UCZNIÓW KLAS I-III OSM I st.  
„RYMOWANKI O NASZEJ SZKOLE" 

 

CELE: 

 rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa uczniów 

 kształtowanie wrażliwości na piękno języka mówionego i poetyckiego 

 budzenie wrażliwości, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie wyobraźni twórczej 

 umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu 

 

1. Uczestnik konkursu tworzy tylko jeden utwór. 

2. Rymowanka musi być autorstwa osoby, która bierze udział w konkursie. 

3. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną rymowankę. 

4. Rymowanka powinna być związana tematycznie ze szkołą lub klasą, do której uczęszcza jej autor. 

5. Rymowanka powinna zawierać nie mniej niż 8 wersów i nie więcej niż 12 wersów. 

6. Rymowanka powinna być napisana bezbłędnie i estetycznie na kartce formatu A4. 

7. Kartka z rymowanką powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy autora i 

zawierać zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

8. Rymowanki należy zgłosić do konkursu do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

9. Jury dokona selekcji prac i wyłoni 3 zwycięzców. Nagrodzone prace będą zaprezentowane na stro-

nie internetowej, w gazetce „Pauza” bądź w publikacji jubileuszowej.  

10. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystości jubileuszowych. 

11. Prace przyjmują wychowawczynie poszczególnych klas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPSM im .  Grażyny  Ba cew i c z  w Ko s za l i n i e  

og ła s z a  
 

KONKURS PLASTYCZNY  
DLA UCZNIÓW KLAS I-III OSM I st.  

„KARTKA JUBILEUSZOWA” 
 

CELE: 

 rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów 

 rozwijanie zainteresowań plastycznych 

 umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu 

 
 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać kartkę okolicznościową z okazji jubileuszu Szkoły. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

3. Kartka powinna być wykonana w formacie A5, dowolną techniką. 

4. Praca konkursowa powinna być opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem 

klasy autora i zawierać zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

5. Kartki okolicznościowe należy zgłosić do konkursu do dnia 30 kwietnia 2018 r.  

6. Jury dokona selekcji prac i wyłoni 3 zwycięzców. Prace będą zaprezentowane na stronie interneto-

wej.  

7. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystości jubileuszowych. 

8. Prace przyjmują wychowawczynie poszczególnych klas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPSM im .  Grażyny  Ba cew i c z  w Ko s za l i n i e  

og ła s z a  
 

KONKURS POETYCKI  
DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ZPSM 

„FRASZKA O NASZEJ SZKOLE” 
 

CELE: 

 rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa uczniów 

 kształtowanie wrażliwości na piękno języka mówionego i poetyckiego 

 budzenie wrażliwości, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie wyobraźni twórczej 

 umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu 

 
 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać fraszkę o ZPSM.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 fraszkę. 

3. Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach:    

 klasy IV-VII OSM I. st. i I OSM II st.  

 klasy II-V OSM II st. 

4. Praca konkursowa - z dopiskiem „Fraszka o naszej szkole” - powinna być opatrzona imieniem, na-

zwiskiem oraz oznaczeniem klasy autora i zawierać zgodę rodziców na przetwarzanie danych oso-

bowych ucznia. 

5. Prace należy zgłosić do konkursu do dnia 30 kwietnia 2018 r.  

6. Jury dokona selekcji prac i wyłoni 3 zwycięzców w każdej kategorii. Nagrodzone fraszki zostaną za-

prezentowane na stronie internetowej, w gazetce „Pauza” bądź w publikacji jubileuszowej.  

7. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystości jubileuszowych. 

8. Prace przyjmują wychowawcy poszczególnych klas lub pani Beata Piocha w sali „305”.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPSM im .  Grażyny  Ba cew i c z  w  Ko s za l i n i e  

og ła s z a  
 

KONKURS POETYCKI  
DLA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW I RODZICÓW  

„JUBILEUSZ NASZEJ SZKOŁY”  
 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać wiersz o tematyce jubileuszowej.  

2. Wiersz może być rymowany, biały (bezrymowy) lub wolny (swobodnie zbudowany, nierymowany, 

współczesny). 

3. Utwór powinien liczyć minimalnie 2 strofy bądź (w przypadku wiersza wolnego) co najmniej 8 wer-

sów / linijek.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

5. Wiersze należy zgłosić do konkursu do dnia 30 kwietnia 2018 r.  

6. Praca konkursowa - z dopiskiem „JUBILEUSZ NASZEJ SZKOŁY” - powinna być opatrzona imieniem, 

nazwiskiem (w przypadku ucznia również oznaczeniem klasy autora) i zawierać zgodę (w przypadku 

ucznia - jego rodziców) na przetwarzanie danych osobowych autora. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac konkursowych                

i wizerunku autorów w materiałach promocyjnych szkoły, przy jednoczesnym nieodpłatnym zrze-

czeniu się na rzecz ZPSM majątkowych praw autorskich do złożonych prac. 

8. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:    

 klasy IV-VII OSM I. st. i I OSM II st.  

 klasy II-V OSM II st.  

 absolwenci 

 rodzice  

9. Jury dokona selekcji prac i wyłoni 3 zwycięzców w każdej kategorii. Nagrodzone wiersze zostaną za-

prezentowane na stronie internetowej, w gazetce „Pauza” bądź w publikacji jubileuszowej.  

10. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystości jubileuszowych. 

11. Prace uczniów przyjmują wychowawcy poszczególnych klas lub pani Beata Piocha w sali „305”.  

12. Absolwenci oraz rodzice mogą je składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: ZPSM 

im. Grażyny Bacewicz, ul. Juliana Fałata 32, 75-900 Koszalin – albo drogą e-mailową na adres: sekre-

tariat@zpsm.pl z dopiskiem / tematem: KONKURS POETYCKI DLA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW I RO-

DZICÓW „JUBILEUSZ NASZEJ SZKOŁY”.  

 
 
 

mailto:sekretariat@zpsm.pl
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ZPSM im .  Grażyny  Ba cew i c z  w Ko s za l i n i e  

og ła s z a  
 

JUBILEUSZOWY KONKURS LITERACKI  
DLA ABSOLWENTÓW, ICH RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
„WYDARZENIE, KTÓRE SZCZEGÓLNIE UTKWIŁO MI W PAMIĘCI…  

CZYLI ZPSM WE WSPOMNIENIACH” 
 

Konkurs został ogłoszony z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia naszej Szkoły. Mogą w nim wziąć udział: 

 absolwenci 

 nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 rodzice absolwentów. 
 

1. Celem konkursu jest przedstawienie niezwykłego, ciekawego, zabawnego, oryginalnego lub po 

prostu zaskakującego wydarzenia z życia społeczności szkolnej ZPSM.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, własną pracę literacką. 

3. Praca może przyjąć formę opowiadania, kartki z pamiętnika, listu bądź reportażu.  

4. Objętość pracy nie powinna przekroczyć 3 stron formatu A-4, czcionka 12.  

5. Każda praca powinna zawierać informacje na temat jego autora: imię, nazwisko, telefon kontak-

towy. 

6. Uczestnicy konkursu przekazują pracę konkursową w formie wydruku komputerowego wraz z ko-

pią elektroniczną na nośniku CD lub - w uzasadnionych przypadkach - w arkuszach pisma odręcz-

nego umożliwiającego odczytanie.  

7. Można również przesłać pracę pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zpsm.pl z tematem: 

„WYDARZENIE, KTÓRE SZCZEGÓLNIE UTKWIŁO MI W PAMIĘCI… CZYLI ZPSM WE WSPOMNIE-

NIACH” .  

8. Prace w wersji papierowej można składać w sekretariacie szkoły bądź u pani Beaty Piochy w sali 

„305” lub przesłać pocztą na adres: ZPSM im. Grażyny Bacewicz, ul. Juliana Fałata 32, 75-900 Ko-

szalin z dopiskiem: „WYDARZENIE, KTÓRE SZCZEGÓLNIE UTKWIŁO MI W PAMIĘCI… CZYLI ZPSM WE 

WSPOMNIENIACH”.  

9. Prace konkursowe należy przysłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r.  

10. Oryginały prac nie będą uczestnikom zwracane. 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku autorów w ma-

teriałach promocyjnych szkoły, przy jednoczesnym nieodpłatnym zrzeczeniu się na rzecz ZPSM ma-

jątkowych praw autorskich do złożonych prac. 

12. Jury dokona selekcji prac i wyłoni zwycięzców w każdej kategorii, biorąc pod uwagę wartość histo-

ryczną, bogactwo wiedzy na temat życia szkoły, piękno polszczyzny i walory artystyczne. 

13. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej, w gazetce „Pauza” bądź w 

publikacji jubileuszowej.  

14. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystości jubileuszowych w listopadzie 2018 r.  

15. W sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy. 
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ZPSM im .  Grażyny  Ba cew i c z  w Ko s za l i n i e  

og ła s z a  
 

KONKURS PLASTYCZNY DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH   
NA PLAKAT  

Z OKAZJI JUBILEUSZU  
„ZPSM im. Grażyny Bacewicz... 60 LAT MINĘŁO” 

 
 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać plakat pt.: „ZPSM im. Grażyny Bacewicz... 60 LAT 

MINĘŁO”. 

2. Tworząc plakat, uczestnicy mogą wykorzystać różne, dowolnie wybrane techniki plastyczne, w tym 

mieszane, z fotokolażem włącznie.  

3. Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A2.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden plakat. 

5. Plakaty konkursowe należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2018 r.   

6. Praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem (w przypadku ucznia również 

oznaczeniem klasy autora) i zawierać zgodę (w przypadku ucznia - jego rodziców) na przetwarzanie 

danych osobowych autora. 

7. Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach:    

 klasy IV-VII OSM I. st. i I OSM II st.  

 klasy II-V OSM II st.  

 absolwenci 

 rodzice  

8. Jury dokona selekcji prac i wyłoni 3 zwycięzców w każdej kategorii. Nagrodzone plakaty zostaną za-

prezentowane podczas uroczystości jubileuszowych oraz na stronie internetowej szkoły.   

9. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystości jubileuszowych. 

10. Prace uczniów przyjmują wychowawcy poszczególnych klas lub pani Beata Piocha w sali „305”.  

11. Absolwenci oraz rodzice mogą je składać w sekretariacie szkoły.  


