
	

	

 
 

Konkurs na kartkę urodzinową dla Królowej Elżbiety II 
 
Królowa Elżbieta II swoje urodziny obchodzi 21 kwietnia. Jednak, oficjalnie 
obchodzone są one w drugą sobotę czerwca. Odbywa się wtedy uroczysta parada 
wojskowa „Trooping of the Colour”. Z tej okazji Pierwsza Społeczna Szkoła 
Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy  w Gdyni zaprasza klasy I-III do udziału w 
konkursie plastyczno-językowym na kartkę urodzinową dla Królowej. Konkurs odbywa 
się pod patronatem Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 
 
Regulamin konkursu  
 

1. Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka angielskiego w Pierwszej 
Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni - Martyna Kozłowska i Paulina 
Murszewska. 
 

2. Cele konkursu 
o podtrzymywanie tradycji wysyłania kart okolicznościowych; 
o rozwijanie umiejętności pisania życzeń w języku angielskim; 
o zainteresowanie kulturą Wielkiej Brytanii; 
o promowanie twórczości uczniów; 
o rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów.  

 
3. Uczestnicy konkursu 

o Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych w 
Gdyni. 
 

4. Zakres pracy Kartki: 
o mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną; 
o nie mogą być większe niż format A4; 
o muszą zawierać bezbłędnie napisane życzenia w języku angielskim; 
o muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie (imię, 

nazwisko, klasa, szkoła). 
 

5. Kryteria oceniania: 
o zgodność pracy z tematem konkursu; 
o walory artystyczne; 
o kreatywność; 
o oryginalność; 
o staranność i estetyka wykonania; 
o poprawność językowa. 

 
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorki. Decyzje komisji 
będą ostateczne. Komisja może przyznać również wyróżnienia.  
 
 



	

	

 
6. Nagrody i wyróżnienia 

 
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii na fanpage’u szkolnym 
(https://pl-pl.facebook.com/SpolecznaJedynka/) oraz na stronie internetowej 
szkoły (https://www.pssp.edu.pl/). Wszystkie kartki zostaną wysłane do 
Królowej Elżbiety II w czerwcu. Autorzy najlepszych prac (miejsce I, II, III) 
otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają 
pamiątkowe dyplomy w pliku pdf do wydruku. 
 

7. Termin dostarczenia prac  
 

Kartkę należy dostarczyć do szkoły przy ul. Strażackiej 15 w Gdyni do 
31.05.2022 r. 
 

8. Wyniki 
 

Ogłoszenie wyników odbędzie się 04.06.2022r. na fanpage’u szkolnym oraz 
stronie internetowej https://www.pssp.edu.pl/ 

 
Życzymy wszystkim owocnej pracy i powodzenia! 
 
 
 
 
 
 


