REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Piękna nasza Polska cała”
ORGANIZATORZY KONKURSU:
Organizatorem szkolnego konkursu plastycznego jest pani Sławomira Głuchowska i
pan Grzegorz Stefanowski , nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie.
CELE KONKURSU :
- rozbudzanie postaw patriotycznych,
- uwrażliwienie dzieci na piękno krajobrazu Polski,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci,
- rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
- inspirowanie do pracy twórczej.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
Konkurs skierowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie.
Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i przeznaczony jest dla uczniów
klas I – VIII.
Konkurs zakłada dwie kategorie wiekowe:
a) kategoria klas I – IV
b) kategoria klas V – VIII.

ZASADY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
1.Konkurs odbywa się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie.
2. Praca plastyczna ma być wykonana dowolną techniką plastyczną na formacie A3
lub A4. Tematem pracy plastycznej jest: „Piękna nasza Polska cała” , przedstawiająca
piękno krajobrazu naszej ojczyzny. Prace muszą być podpisane na odwrocie : imię,
nazwisko i klasa.
3. Konkurs przeprowadza powołana przez organizatora konkursu komisja, w której
skład wchodzą: nauczyciel plastyki – Grzegorz Stefanowski, nauczyciel edukacji

wczesnoszkolnej - Sławomira Głuchowska , dyrektor szkoły – Piotr Kielan oraz
przedstawiciel Rady Rodziców.
Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, ocena prac
konkursowych oraz wybór zwycięzców konkursu.
4. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brana: zgodność pracy z tematem,
pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, walory artystyczne: kompozycja,
gama kolorystyczna, technika wykonania.
5.Premiowane są miejsca: 1.,2.,3. w dwóch kategoriach wiekowych:
c) kategoria klas I – IV
d) kategoria klas V – VIII.
6. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe/książkowe oraz oceny celujące z plastyki.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie
/ np. na stronie internetowej szkoły, w gazecie lokalnej /.

TERMINY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:
1.Prace należy dostarczyć pani Sławomirze Głuchowskiej lub panu Grzegorzowi
Stefanowskiemu do środy - 31. 10. 2018r.
2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 06.11.2018r. (wtorek) na apelu szkolnym.

Organizatorzy konkursu:
Sławomira Głuchowska
Grzegorz Stefanowski

