
 

REGULAMIN 
 MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS I-III  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

" Tekst kaligraficzny ma swój niepowtarzalny urok. 
Charakterystyczny kształt liter. Specyficzne odstępy 

między nimi. Jedne kreski grubsze inne cieńsze.  
Całość ma podkreślać stosunek do osoby do której 
kieruję moje słowa. Każda litera jest trochę inna,  

zależnie od tego obok jakiej litery stoi, ale także od tego 
co piszemy i jakie towarzyszą temu emocje.  

Pisanie odręczne dyscyplinuje człowieka i porządkuje 
sposób myślenia. Najważniejsze by ostatecznie tekst 

wyglądał estetycznie." 
Prof. Wiktor Zin 

 

Organizatorem  Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych jest Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej działający przy  Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu 
 
Celem konkursu jest: 
* zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisania 
* rozbudzenie zainteresowania pismem 
* doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego                                             
i estetycznego pisania 
. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
· Konkurs kierowany jest do uczniów klas I- III szkół podstawowych. 
· Każda szkoła podstawowa, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji,  
wyznacza  reprezentantów, po jednym z klasy I, II i III. 
· Wypełnione karty zgłoszeń (Załącznik nr 1) należy dostarczyć  organizatorom  do dnia         
14 maja 2018r. 
 - Kontakt:  lagowskaala@gmail.com 
 -Tel.602 593 450  
 
Organizacja i przebieg konkursu: 
· Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Suścu  17 maja 2018 r.                                               
o godzinie 10:00 
 
· Czas trwania konkursu: 45 minut 
 
• Każdy uczestnik dostarcza w dniu konkursu zeszyt w linię z zapisanymi co najmniej  
                                
kl. I -  2 stronami 
kl. II – 4 stronami 
kl. III – 5 stronami 
 
 

mailto:lagowskaala@gmail.com


                              
W ramach zadania konkursowego uczestnicy na przygotowanych przez organizatora 
kartkach będą wykonywać zadania polegające na kaligraficznym przepisaniu 
fragmentu zaproponowanego tekstu. 
 
 
-Na konkurs uczniowie zgłaszają się z własnym  
piórem do pisania  lub ołówkiem (do wyboru) 
 
Kryteria oceny prac: 
 
Oceny zeszytu i zadań  konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny 
prac uwzględnia: 
· ogólne wrażenie estetyczne, 
· czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, 
· poprawność ortograficzną i interpunkcyjną 
· właściwe łączenie liter, 
· równomierne położenie liter 
 
Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów 
 

Rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienie mistrza kaligrafii dokona komisja  
powołana przez organizatora. 
 
· Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu. 
· Nagrodami zostaną uhonorowani Laureaci konkursu, którzy zajęli miejsca I, II i  
III. Możliwe są również wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział 
w konkursie. 

· Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na szkolnej stronie internetowej. 
· Nie przewiduje się zmiany powyższego regulaminu przez organizatorów. 
· Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja Konkursowa sporządza  
protokół z konkursu, który wraz z pracami konkursowymi stanowi dokument szkolny. 
· Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa. 
 
Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom i szkolnym komisjom konkursowym 
za przeprowadzenie  konkursu na etapie szkolnym, a uczniom życzymy powodzenia. 
 
 

                                                                                      Organizatorzy: 
Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej 

 


