
 

I  WOJEWÓDZKI  KONKURS  PIĘKNEGO PISANIA  

,, KALIGRAFIA NA MEDAL’’ 

  

Zespół Szkół w Damnicy zaprasza do udziału w 

konkursie organizowanym pod honorowym patronatem 

Wójta Gminy Damnica oraz przy wsparciu 

organizacyjnym  

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. 

 

 

 

 

                                              

 

Cele konkursu: 

- rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli pięknego pisania, 

- doskonalenie umiejętności odręcznego pisania zgodnego z zasadami kaligrafii, 

- rozbudzanie umiejętności kształtnego, estetycznego i estetycznego pisania, 

- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 

- kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości i dokładności, 

- odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych i talentów uczniów. 



 

 

REGULAMIN   KONKURSU   

I. Adresaci  konkursu 

   Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej . 

 

II. Etapy konkursu 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:  

 

  a)  I etap - w formie korespondencyjnej,  każda szkoła podstawowa po wcześniejszym  

                 przeprowadzeniu eliminacji w swojej szkole , przesyła  listownie  (lub dostarcza   

                 osobiście)  prace pisemne na  adres  Zespołu Szkół w Damnicy, 

   b) II etap -  udział  zakwalifikowanych  i wyłonionych przez komisję uczestników w 

                      pisemnym konkursie kaligraficznym  w Zespole  Szkół w Damnicy. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przepisać fragment prozy, który powinien pochodzić  

    z poniższej  lektury: 

 

   I kategoria – uczniowie klas IV : Carlo Collodi – Pinokio 

   II kategoria – uczniowie klas V  : Lucy Maud Montgomery – Ania z Zielonego     

                                                             Wzgórza 

   III kategoria - uczniowie klasy VI: Henryk Sienkiewicz – W pustyni i w puszczy 

 

2. Praca powinna być napisana  odręcznie piórem, zgodnie z zasadami kaligrafii  i zajmować 

     jedną  kartkę  formatu A4 w linie. Kolor atramentu dowolny. 

3. Szkoła może przesłać po dwie prace pisemne z każdej kategorii. 

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć  metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasę, pełną  

     nazwę szkoły,  adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna , numer telefonu do 

      szkoły ( zał. nr 1.) 

5. Prace pisemne należy przekazać do sekretariatu szkoły  lub przesłać listownie na adres    

    organizatora w  kopercie A4, prace nie mogą być składane, zaginane ( z dopiskiem na  

     kopercie ,,Konkurs pięknego pisania’’, decyduje data stempla pocztowego). 

4. Prace należy nadsyłać do dnia 22.05.2017r. na adres: 

Zespół Szkół 

ul. M. Konopnickiej 1 

76-231 Damnica 

                                                                woj. pomorskie                  

                                                               tel.: (59) 8113021 

5. Po wyłonieniu najlepszych prac,  ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w II etapie   

   konkursu w Zespole Szkół w Damnicy, który odbędzie się 31 maja 2017r. o godz. 10.00. 

6. Na konkurs uczniowie zgłaszają się z własnym piórem do pisania.  

7. W ramach zadania konkursowego uczestnicy na przygotowanych przez organizatora 

    kartkach będą wykonywać zadanie polegające na kaligraficznym przepisaniu fragmentu  



    tekstu zaproponowanego przez Organizatora. 

8. Czas trwania II etapu konkursu: 45 minut. 

 

IV. Kryteria oceny prac 

 

Oceny prac dokonuje komisja konkursowa, która podczas oceny uwzględnia: 

 ogólne wrażenie estetyczne, 

 zachowanie zasad liternictwa w pisowni odręcznej, 

 czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, 

 poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, 

 właściwe łączenie liter, proporcjonalność, 

 równomierne położenie liter, 

 brak poprawek i skreśleń, 

 płynność pisma, estetyka połączeń literowych 

 staranność, oryginalność elementów graficznych 

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów. 

 

V.  Komisja konkursowa i nagrody: 

 

1. Rozstrzygnięcia konkursu  dokona komisja  powołana przez organizatora w składzie: 

 

Jolanta Kozyrska  - przewodnicząca, Zespół Szkół w Damnicy 

Wioletta Bogusz – członek komisji, Zespół Szkół w Damnicy 

Grzegorz Gurłacz – członek komisji,  Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy 

Katarzyna Sobolewska – członek komisji, Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy 

Katarzyna Wiśniewska – członek komisji , Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy  

Danuta Kocimska – członek komisji, Zespół Szkół w Damnicy 

 

 2. Prace komisji będą prowadzone w dwóch etapach: 

 

a) etap I  - wybór  najlepszych prac spośród dostarczonych  i przesłanych drogą  

              korespondencyjną na adres  szkoły w Damnicy  –  rozstrzygnięcie nastąpi 

              25 maja 2017r. 

b) etap  II - wyłonienie finalistów i laureatów po przeprowadzeniu konkursu kaligraficznego  

                   w  Zespole Szkół   w Damnicy – rozstrzygnięcie  31 maja 2017r. 

 

3.Nagrodami rzeczowymi zostaną uhonorowani laureaci konkursu, którzy zajmą miejsca I,  

   II,  III, IV, V oraz  finaliści od  miejsca szóstego do dziesiątego.  

4. Komisja konkursowa sporządza  protokół z każdego etapu konkursu, które wraz z pracami 

    konkursowymi stanowią dokumenty  szkolne.  

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa. 

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

 

VI. Przepisy końcowe:  

 

1.Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że zgadza się z jego zasadami i  



   regulaminem. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody  

    na wykorzystanie i przetwarzanie przez  Organizatora danych osobowych oraz wizerunku 

    uczestnika na potrzeby konkursu.  

3. Prace nie spełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji  

    konkursowej.  

4.Prace uczniów nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów. 

5.Wyniki oraz informacja o konkursie zostaną opublikowane po dniu 18 maja na stronie 

    internetowej szkoły i gminy. 

 

 

„Ci, którzy nie szczędząc sił, formują pięknie litery, którzy starannie 

kaligrafują słowa, są istotami szczęśliwymi.„ 

 

 

Zapraszamy do udziału ! 

 

                   Organizatorzy:                                                              Dyrektor     

   Jolanta Kozyrska  - nauczyciel ZS Damnica                          Andrzej Kordylas 

   Wioletta Bogusz  - nauczyciel ZS Damnica        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

KARTA  INFORMACYJNA - METRYCZKA 

 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa  

Pełna nazwa placówki  

Adres szkoły  

 

Telefon szkoły  

Imię i nazwisko nauczyciela/ 

opiekuna 

 

 


