
 

 

 

 



 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego   

 

1.Organizator:    

   Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie. 

 

2. Temat Konkursu: „ CZTERY PORY ROKU - JESIEŃ " 

 

Cele konkursu: 

 

- wdrażanie do proekologicznych zachowań  

- dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów ekologicznych   

-uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku 

 - pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka 

- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi 

- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej; promocja i odkrywanie młodych talentów, 

- pozyskanie interesujących realizacji plastycznych o oryginalnych rozwiązaniach artystycznych, 

- rozbudzanie zdolności twórczych, kształtowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie 

kreatywności uczniów. 

 

Terminy konkursu: 

1. Ogłoszenie konkursu – 13 PAŹDZIERNIK   2020 r. 

2. Termin dostarczania prac – 04 LISTOPADA 2020 r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu – 06 LISTOPADA 2020 r. 

 

 



Warunki uczestnictwa:  

1. Adresatami konkursu są: uczniowie szkoły podstawowej  

 I kategoria : uczniowie  klas I-III 

II kategoria : uczniowie klas uczniowie klas IV -VIII 

2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie indywidualnej pracy plastycznej, odnoszącej się do założonych celów. 

3. Technika i format pracy: 

 Technika kolaż  : praca rysunkowa, malarska,  lub inna z wykorzystaniem elementów naturalnych np.: 

kawałków liści, kory , patyczków itp. kolaż A3 (kartka techniczna) 

(dla I kategorii dozwolony format A4)  

4. Praca konkursowa może być realizowana oraz zgłaszana wyłącznie indywidualnie.  

5. Kryteria oceny pracy: 

 Zgodność z tematyką i techniką pracy.  

 Oryginalne ujęcie tematu -. 

 Samodzielność wykonania pracy. 

 Zastosowana technika i wkład pracy. 

 Estetyka i oryginalność wykonania. 

6. Do konkursu można zgłosić  maksymalnie 1 pracę . 

7. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie informacje według wzoru: 

 a) tytuł, b) imię i nazwisko autora, c) wiek autora i klasa  d) imię i nazwisko opiekuna plastycznego, 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest czytelne wypełnienie przez ucznia lub opiekuna karty zgłoszenia 

(załącznik nr 1)  

9. Oceny i wyboru najlepszych prac dokona jury złożone z przedstawicieli organizatora konkursu oraz gościa 

specjalnego. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych 

nagród. 

10. Postanowienia końcowe : 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych po zakończeniu konkursu bez 

wypłacania honorariów autorskich.  

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przewiduje się od nich żadnych odwołań. 


