
 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014  

mija 40 lat od rozpoczęcia budowy osiedla Retkinia. 

Szkoła Podstawowa nr 11 we współpracy  

z Miejską Biblioteką Publiczną Łódź – Polesie Filia nr 2 

ZAPRASZA  

do udziału w konkursie 

„JESTEM Z RETKINI”, 

który obejmuje:  

Konkurs poetycki „Wiersz o Retkini” 

Konkurs na pracę plastyczną „Jestem z Retkini” 

Konkurs fotograficzny „ Retkinia w obiektywie uczniów” 

Konkurs na prezentacje multimedialną „Retkini@” 

Sponsorem nagród jest Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„BOTANIK” 

1. Cele konkursu. 
– Rozwijanie zainteresowań i umiejętności artystycznych uczniów. 
– Budowanie więzi ze społecznością lokalną oraz małą ojczyzną Retkinią. 
– Możliwość pokazania twórczości uczniów w środowisku lokalnym. 

2. Uczestnicy. 
Uczniowie szkół mieszczących się na terenie Retkini oraz na jej obrzeżach.  

3. Forma pracy i kryteria oceny. 
3.1. Konkurs poetycki „Wiersz o Retkini” – przedmiotem konkursu będzie wiersz 

napisany przez uczestnika konkursu. Oceniane będą: oryginalność, ujęcie tematu 
oraz sprawność językowo-stylistyczna.  

3.2. Konkurs plastyczny „Jestem z Retkini” – przedmiotem konkursu będzie praca 
plastyczna wykonana w dowolnej technice (z wyłączeniem materiałów sypkich). 
Oceniane będą: ujęcie tematu, kompozycja pracy, estetyka, oryginalność  oraz 
efekt wizualny. Format prac A3. 



3.3. Konkurs fotograficzny „Retkinia w obiektywie uczniów” – przedmiotem 
konkursu będą fotografie czarno-białe lub kolorowe o formacie A4 (21 x 30 cm), 
uczestnik może przedstawić do trzech zdjęć. Oceniane będą: ujęcie tematu, 
kompozycja pracy oraz efekt wizualny.  

3.4. Konkurs na prezentacje multimedialną „Retkini@” – przedmiotem konkursu 
będzie prezentacja multimedialna o objętości do 15 slajdów. Oceniane będą: 
ujęcie tematu, kompozycja pracy, oryginalność  oraz efekt wizualny. 

4. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę wypełnioną pismem drukowanym 
(imię i nazwisko, szkoła i klasa) oraz zgodę rodziców na publikowanie pracy i danych 
osobowych dziecka.  

5. Karta zgłoszenia i oświadczenie rodziców znajdują się w załączniku. 
6. Termin i miejsce składania prac. 

Do 28 lutego 2014 roku u nauczyciela j. polskiego, plastyki, informatyki, opiekuna 
koła fotograficznego (w zależności od kategorii). 

7. Komisja Konkursowa. 
Przedstawiciele: Spółdzielni Mieszkaniowej „Botanik”, Pałacu Młodzieży, Biblioteki 
Rejonowej filia nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. 

8. Nagrody. 
Nagrody w każdym z konkursów przyznawane będą w czterech kategoriach 
wiekowych: uczniowie klas 1-3, 4-6, uczniowie gimnazjów oraz uczniowie liceów.  
Nagrodzone prace zamieszczone będą w wydawnictwie sponsorowanym przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Botanik”. 

9. Ogłoszenie wyników. 
Nastąpi dnia 12 kwietnia 2014 roku. O wynikach konkursu laureaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie lub przez e-mail. 

10. Uroczystość rozdania nagród. 
Odbędzie się 4 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 11  
ul. Hufcowa 20A. Na uroczystości laureaci zostaną poproszeni o przedstawienie 
swoich wierszy i prezentacji multimedialnych. Prace plastyczne oraz fotograficzne 
zostaną wyeksponowane na terenie naszej szkoły. 

11. Pozostałe informacje. 
Informacji o konkursie udziela sekretariat szkoły tel. 42 252 28 00  

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Organizatorzy 

  



 

Pieczątka szkoły 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 11 W ŁODZI 

 „JESTEM Z RETKINI” 

Prosimy o wypełnianie karty pismem drukowanym. 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 137 W ŁODZI, UL. FLORECISTÓW 3B 

KLASA……………………………………………..…………………………………………… 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 PRACA PLASTYCZNA  

 WIERSZ 

 FOTOGRAFIA 

 PREZENTACJA  MULTIMEDIALNA 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ……………………………………………… 

TELEFON, E-MAIL NAUCZYCIELA (0-42) 686-69-19, sp137@tlen.pl, 

sp137@retsat1.com.pl  

TYTUŁ PRACY / WIERSZA ………………………………………………………. 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………...  

w konkursie „Jestem z Retkini” 

 Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z regulaminem konkursu  

 wyrażam zgodę na publikację i ekspozycję prac zgłoszonych na konkurs oraz na 

podanie wyników do publicznej wiadomości wraz z danymi osobowymi do celów 

promocyjnych organizatora, 

 

 Wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych  

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 101/2002 poz.926) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka      ………………………………………….. 
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