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REGULAMIN SZKOLNEGO  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„NASZA SZKOŁA” 
 

z okazji jubileuszu 45-lecia                                  
powstania budynku  

Szkoły Podstawowej                                                    
przy ul. Strzeleckiej 13 w Krzywiniu 

 
Krzywiń 2021r. 
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ORGANIZATORZY:  
Dyrekcja Zespołu Szkół w Krzywiniu 
 
CELE KONKURSU:  

1. Włączenie uczniów w uroczyste obchody 45-lecia szkoły. 

2. Pogłębianie poczucia tożsamości ze szkołą. 

3. Rozwijanie kreatywności i twórczości artystycznej uczniów. 

4. Promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów,  a także    

    posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów  

    klas I – III, IV-VIII i IIIaz.  

2. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:  

1) Kategoria I – przedszkole;  

2) Kategoria II – klasy I-III;  

3) Kategoria III – klasy IV-VIII i IIIaz. 

3. Każdy uczestnik dostarcza jedną, własnoręcznie wykonaną pracę konkursową. 

Praca musi być wykonana w przedszkolu lub szkole tylko przez jednego autora 

(prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 

4. Opiekę nad uczestnikiem konkursu obejmuje nauczyciel plastyki lub 

wychowawca. 

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez  

    uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.  

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażoną zgodą rodzica/opiekuna  

    prawnego uczestnika na publikację złożonych prac plastycznych.  
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7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac    

    plastycznych w celu popularyzacji konkursu oraz publikacji prac podczas 

    uroczystych obchodów 45-lecia szkoły. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:  

1. Tematyka pracy powinna być ściśle związana z tematyką konkursu. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. rysunek,  

    malarstwo, grafika, collage, wycinanka, itp.). 

3. Dzieci z przedszkola wykonują pracę w formacie A4, uczniowie klas I-III,  

    IV-VIII, IIIaz przedstawiają pracę w formacie A3. Praca konkursowa może 

    mieć również formę przestrzenną. 

4. Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca jej autora:  

    IMIĘ I NAZWISKO ORAZ GRUPA PRZEDSZKOLNA/KLASA.  

5. Prace konkursowe należy składać u wychowawców do dnia  11.10.2021r. 
 

WYNIKI KONKURSU:  

1. Prace uczestników będą oceniane przez gości zaproszonych na obchody 

   jubileuszu 45-lecia powstania budynku Szkoły Podstawowej przy  

   ul. Strzeleckiej 13 w Krzywiniu. 

2.Komisja konkursowa zlicza głosy oddane na prace konkursowe według  

   podanych kategorii wiekowych oraz ustala listę laureatów oraz osób  

   wyróżnionych w konkursie. 

3. Ogłoszenie wyników i wręczone nagród odbędzie się 21 października 2021 r.  
 

KOORDYNATORZY KONKURSU: Aleksandra Ślotała 

                                                      Elżbieta Ratajczak 

                                                      Marta Woźna 

 


