
 

Konkurs plastyczno-literacki  

w ramach obchodów Roku Matematyki na Pomorzu 
 

Regulamin 

 
1. Organizator  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku    

          Filia w Wejherowie 

 

2. Temat   Rok Matematyki na Pomorzu 

  

3. Cele   popularyzacja wiedzy matematycznej 

rozbudzanie zainteresowania naukami ścisłymi wśród 

najmłodszych 

rozwijanie wrażliwości plastycznej i literackiej 

        prezentacja twórczości uczniów w lokalnym środowisku,   

    w tym na terenie biblioteki pedagogicznej 

 

 

4. Czas trwania  od 12.10.2015 do 30.10.2015 

 

5. Uczestnicy  a) uczniowie klas 0, I, II szkoły podstawowej 

b) uczniowie klas III, IV szkoły podstawowej 

 

6. Zakres   a) prace plastyczne – kl. 0, I, II 

b) hasło, krótki wiersz, rymowanka, rebus, itp. –  

     klasy III, IV 

 

7. Technika   dowolna 

 

8. Formy pracy  indywidualna lub grupowa 

 

 

Zgłoszenia (druk – załącznik nr 1) należy nadsyłać mailowo lub telefonicznie  

do 19.10.2015 r. 

Każda placówka może przesłać po 3 prace w każdej kategorii wiekowej 

i z każdego zakresu. 

Prace powinny zawierać następujące informacje (wypełnia opiekun wraz  

z autorem pracy): imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa szkoły/placówki, imię 

i nazwisko opiekuna (jego dane kontaktowe). 

Prace prosimy dostarczyć osobiście do siedziby biblioteki przy ulicy Kaszubskiej 

14 w Wejherowie lub przesłać na adres (z dopiskiem Rok Matematyki na Pomorzu, 

konkurs): ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, e-mail: pbwwejherowo@pbw.it.pl, 

do dnia 30.10.2015 r. 

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów  

w składzie: Alina Hope, kierownik PBW w Gdańsku Filii w Wejherowie, Krystyna 



Redlicka, dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

w Wejherowie oraz zaproszeni goście. 

Informacje o dacie i miejscu wręczenia nagród zostaną przekazane e-mailem  

lub telefonicznie. 

Opiekunowie i nauczyciele autorów prac podpisują zgodę na przekazanie 

organizatorowi praw do publikowania tychże prac na stronach internetowych 

organizatora oraz ich publiczne eksponowanie (załączniki nr 2 i 3).  

Rozstrzygnięcie konkursu w listopadzie 2015 r. 

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie! 

 

 

                                            Organizator: PBW w Gdańsku Filia w Wejherowie  

    (tel. 58 738 98 04, e-mail: pbwwejherowo@pbw.it.pl) 

 

 
 


