
 

„Imaginary hero” 

I Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy 

dla uczniów klas I-III  

 

Regulamin konkursu 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

 

Zespół Szkół w Kępicach 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Kłobuch, Julita Łuczak 

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim wśród dzieci; 

2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w piśmie; 

3. Wykazanie się wyobraźnią i kreatywnością; 

4. Rozwijanie umiejętności plastycznych; 

 

III. Szczegóły konkursu: 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych 

województwa pomorskiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej, 

która będzie prezentowała wymyśloną przez ucznia fikcyjną postać,  

tzw. „superbohatera” (Imaginary Hero) oraz krótkiego opisu tej postaci. 

3. Opis superbohatera powinien zawierać zdanie dotyczące jego imienia lub 

pseudonimu oraz krótki opis wyglądu i umiejętności, m.in. z użyciem 

czasowników „is”, „has got” i „can” – łącznie maksymalnie 4 zdania. 

4. Opis superbohatera musi znaleźć się na tej samej stronie co obrazek. 

5. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice, a opis 

superbohatera powinien być napisany własnoręcznie przez ucznia 

przygotowującego pracę. 

6. Maksymalny format pracy to A3. 

 

 

 

 



Zespół Szkół w Kępicach 
ul. Szkolna 1 

77-230 Kępice 
tel. 598576631 

 
 

 

IV. Dodatkowe informacje: 

 

1. Praca konkursowa musi być wykonana w pełni samodzielnie. W przypadku 

stwierdzenia braku samodzielności, bądź kopiowania pracy lub jej fragmentów 

z innych źródeł, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

2. Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę. 

3. Każda szkoła może wysłać maksymalnie 3 prac. 

4. Każda praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia, 

klasą, nazwą, adresem i telefonem szkoły oraz imieniem, nazwiskiem i 

telefonem do nauczyciela zgłaszającego pracę.  

5. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z jej zgłoszeniem do konkursu. Nie ma 

konieczności zgłaszania udziału w żadnej innej formie. 

6. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję składającą się z nauczycieli 

języka angielskiego i plastyki.  

7. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: 

a. kreatywność; 

b. walory estetyczne pracy; 

c. poprawność językowa. 

8. Decyzja komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

9. Dostarczone prace nie będą zwracane nadawcom, a po ogłoszeniu wyników 

konkursu prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie w holu 

Zespołu Szkół w Kępicach. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autorów na umieszczenie ich 

prac oraz danych na szkolnej wystawie oraz na stronie internetowej szkoły. 

11. Prace plastyczne należy dostarczać do 30 listopada 2018 r. na adres:  

Zespół Szkół w Kępicach 

ul. Szkolna 1, 77-230 Kępice 

z dopiskiem: Konkurs „Imaginary Hero” 

12. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona  na stronie internetowej 

szkoły : zskepice.pl do 14 grudnia 2018 r.  

13. Nagrody zostaną rozesłane do szkół pocztą do 15 stycznia 2019 r. 

14. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator: Agnieszka 

Kłobuch pod adresem email: agnieszkaklobuch1@gmail.com 

 

 

 

 


