
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO 
„MOJA SZKOŁA TERAZ I ZA 100LAT” 

 Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 100-lecia szkoły, skierowany do uczniów.  
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu. 

Celem konkursu jest:  
 rozbudzanie zainteresowania teraźniejszością i przyszłością szkoły,  
 poznanie spojrzenia dzieci na wizję szkoły w przyszłości,  
 zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie, 
 promowanie zdolności manualnych i wyobraźni  
 pobudzenie wyobraźni twórczej,  
 organizacja czasu wolnego. 
 ukazywanie różnych form obchodów 100 rocznicy powstania szkoły. 

 
Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe:  
Grupa I - klasy I - III szkoły podstawowej  
Grupa II - klasy IV - VI szkoły podstawowej  
Grupa IV - klasy VII - VIII szkoły podstawowej 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi techniki/plastyki do dnia 8 listopada 2019 roku. 
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną lub techniczną wykonaną dowolną techniką.  
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 
4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 
5. Prace powinny być wykonane w formie plakatu lub np. makiety nie większe niż format A3, przy wykorzystaniu  
różnorodnych technik, m.in.: rysunku, malarstwa, rzeźby, collage-u, grafiki komputerowej, formy przestrzennej i in-
nych technik. 
6. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu 
osób trzecich. 
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Prace 
niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom 
trzecim. 
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifiko-
wanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

Kryteria oceny prac konkursowych 
- Zgodność z tematem. 
- Interpretacja własna tematu. 
- Pomysłowość, oryginalność. 
- Technika i estetyka wykonania. 
- Walory artystyczne. 

Nagrody 
 Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 3 najlepszych prac w poszczególnych katego-
riach wiekowych. 
 Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w czasie obchodów 100 - lecia naszej szkoły oraz na 
stronie internetowej naszej placówki.  

Ogłoszenie wyników Konkursu  
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi 13 grudnia 2019 roku. 

 
Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na opublikowanie fotografii prac 
na stronie internetowej szkoły. 
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie szkoły oraz u nauczyciela techniki i plastyki. 

 

 
Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów. 

Organizatorzy 
  


