
Termin składania prac: 

Prace  konkursowe   należy   składać   od   20   listopada   

do 7 grudnia  2018 r.  w  sekretariacie  szkoły  lub  pocztą  

na  adres :  

Zespół  Szkół  w   Wysokiej   Głogowskiej 

 36-061 Wysoka Głogowska 299 

 
Rozstrzygniecie konkursu 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21.12.2018r.  

na   stronie  internetowej organizatora. Oficjalne rozdanie 

nagród odbędzie się 09. 01.2019r. o godzinie 10 30 w Zespole 

Szkół w Wysokiej Głogowskiej. 

 
Ocena prac: 

Oceny  prac  dokona  powołana  przez  organizatora  

komisja  konkursowa,  która  przyzna  3  nagrody  główne    

i 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Komisja 

zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  

Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę: szata graficzna 

(20%) i zawartość merytoryczna zgodna z tematem (80%). 

Maksymalna ilość punktów wynosi 20. 

 
 

 
Bliższe informacje o konkursie można uzyskać 

pod nr tel. (017) 77-26-316 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy twórczych 

pomysłów i dobrej zabawy. 

 
 
 

Zespół Szkół 

w Wysokiej Głogowskiej 

 

36-061 Wysoka Głogowska 299 

tel: (17) 77 - 26 – 316,  fax: (17) 77 - 88 – 306 

e-mail szkoły: zs_wysokagl@glogow-mlp.pl 

www.zswg.pl 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
 

w Wojewódzkim Konkursie Literacko-Plastycznym 
 

List do Świętego Mikołaja 

 

Patronat: 
 

Burmistrz Głogowa Małopolskiego 
 

Pan Paweł Baj 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski 

Dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej 

Pani Jolanta Kwarta 

mailto:zs_wysokagl@glogow-mlp.pl
http://www.zswg.pl/


Wszyscy znamy Świętego Mikołaja jako korpulentnego 
dziadzia w czerwonym kubraku z wielką siwą brodą i workiem 

pełnym prezentów. Jednak Święty Mikołaj to postać autentyczna. 

Urodził się około 270 roku w Patarze, jako jedyne dziecko 

zamożnych rodziców, uproszone ich gorącymi modłami. 

Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także 

wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim    
znacznym     majątkiem,     chętnie     dzielił     się z 

potrzebującymi. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie 

Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością 

pasterską, ale także troskliwością. Cuda, które czynił, 

przysparzały mu większej jeszcze chwały. 

Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech 
młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, 

nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał 

się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych 

ułaskawienie. 

Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł 
z naszego świata 6 grudnia (stało się to między rokiem 345  a  

352).  Ciało  Świętego  zostało  pochowane  w Mirze, gdzie 

przetrwało do roku 1087, kiedy to Mirę opanowali Arabowie. 9 

maja tegoż roku doczesne szczątki świętego zostały przewiezione 

do Bari - włoskiego miasta    w południowych Włoszech i w ten 

sposób ochronione przed utraceniem. Dnia 29 września 1089 
roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej 

ku jego  czci papież bł. Urban II. 

 

 

Dlatego proponujemy 

po raz kolejny konkurs  

„List do Świętego Mikołaja” 

Cele konkursu: 
 Upowszechnianie gatunku literackiego jakim jest list. 
 Popularyzacja twórczości dla dzieci związanej ze 

Świętami Bożego Narodzenia. 
 Rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania 

marzeń i pragnień. 
 Zaprezentowanie  zdolności  artystycznych. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły 
podstawowej oraz klas gimnazjalnych i polega na 
napisaniu listu do św. Mikołaja na temat: „Moje 

największe marzenie”  
 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

-klasy IV-VI, 
- klasy VII- VIII i klasy gimnazjalne. 

 List może być napisany prozą lub wierszem. 
 Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące 

kryteria: zgodność z tematem,  atuty literackie, 
pomysłowość, samodzielność ,estetyka pracy.  

 Dodatkowo ocenianym  walorem pracy będzie jej oprawa 
plastyczna, jednak  nie może dominować nad treścią listu. 

 Format pracy – dowolny. 
 Obowiązkowe pismo odręczne (długopis lub pióro). 
 Zgłoszona praca staje się własnością organizatorów. 
 Do pracy należy dołączyć następujące dane: imię 
i nazwisko, adres, telefon, nazwę szkoły i klasę, 
nazwisko opiekuna oraz zgodę na publikację wizerunku 
(załącznik do regulaminu). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania prac jako materiału wystawowego. 

 Maksymalna liczba prac dla każdego typu szkoły wynosi 
od 5 do 10. 

 Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne  
z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację 
danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów, zdjęć 
na stronie internetowej ZS w Wysokiej Głogowskiej oraz 
w prasie lokalnej). 

 


