
REGULAMIN 

VII GMINNEGO KONKURSU O TYTUŁ  

„MISTRZA KALIGRAFII 2023” 

 
 

I. ORGANIZATOR:   

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - p. Elżbieta Marek, p. Magdalena Balonek,  

                                                                                             p. Ewelina Bułka. 

II. CELE KONKURSU: 

 promowanie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży, 
 doskonalenie umiejętności odręcznego pisma, zgodnego z zasadami kaligrafii, 
 mobilizowanie uczniów do starannego i estetycznego pisma, 
 rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i czytelnictwa, 
 budzenie szacunku dla tradycji kaligrafii, która jest nie tylko sposobem przekazywania 

informacji i posiada walory estetyczne, ale kształtuje i odzwierciedla charakter piszącego: 
jego pracowitość, zaangażowanie, trening i talent. 
 

III. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu gminy 
Spytkowice. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony dla trzech grup wiekowych: 

 klas I-III SP, 

 klas IV-VI SP, 

 klas VII-VIII SP 
3. Szkołę reprezentuje grupa uczniów - zwycięzców eliminacji szkolnych, w skład której 

wchodzi do trzech uczniów z każdej kategorii wiekowej. 
Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła kartę zgłoszenia pocztą do  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach lub e -mailem  na adres: 
elzbieta.marek@zspbachowice.pl (Załącznik nr 1), do dnia 14 lutego 2023 r. 
 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 I etap – szkolny 

Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły przeprowadza eliminacje 
szkolne do dnia 27 stycznia 2023 r.  
Konkurs polega na przepisaniu przygotowanego przez koordynatora szkolnego tekstu 
(odmiennego dla każdej grupy wiekowej) piórem wiecznym na kartkę w formacie A4, 
z uwzględnieniem zróżnicowanej liniatury.  
Czas pisania tekstu - 1 godzina lekcyjna. 
Komisja wyłania zwycięzców I etapu (do trzech uczniów z każdej kategorii wiekowej).                  

 

 II etap – gminny   

Eliminacje gminne odbędą się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach 
w dniu 21 lutego 2023 r. o godz. 12.00. 
W ramach konkursu uczestnicy, na przygotowanych przez organizatora kartkach, będą 
mieli za zadanie: 

mailto:elzbieta.marek@zspbachowice.pl


 uczniowie kl. I-III – przepisać przygotowany tekst,  
 uczniowie kl. IV-VIII SP – przepisać przygotowany tekst i wykonać ozdobny inicjał 

według własnego projektu. 
 

Czas trwania konkursu: 45 minut 
 Na konkurs uczniowie zgłaszają się z własnym piórem do pisania. 

 

V. KRYTERIA OCENY PRAC: 

Komisja Konkursowa dokonując oceny prac uwzględnia: 

 staranność i płynność pisma (kształt liter, łączenia), 
 estetykę pisma (bez skreśleń, poprawek, ozdobników, korektora), 
 poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, 
 czytelność, bezbłędność, proporcjonalność liter, przestrzeganie liniatury, rozmieszczenie 

tekstu (zachowanie akapitów, właściwe przenoszenie wyrazów) 
 jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego, 
 stosowanie właściwych odstępów między literami i wyrazami, 
 ogólne walory estetyczne, 
 przepisanie całości tekstu w określonym czasie. 

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

1. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac i wyłoni „Mistrza  

Kaligrafii 2023” oraz II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu. 

3. Nagrodą za I miejsce w każdej kategorii wiekowej będzie statuetka „Mistrz Kaligrafii 2023”  

i pióro wieczne, natomiast za II i III przewidziane są dyplomy i pióra wieczne. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają drobne upominki. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego i jego 

opiekunów regulaminu konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji                  

o uczestnikach konkursu. 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i w gazecie lokalnej. 

4. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez 

organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r.                  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). 

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 

 

Dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym,  

a uczniom życzymy powodzenia. 

 
ORGANIZATORZY: 

Elżbieta Marek, Magdalena Balonek, Ewelina Bułka 
 
 

W załączeniu: 
1. Karta zgłoszenia do etapu II. 
2. Oświadczenie RODO. 


