
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie 

ogłasza konkurs plastyczny 

 na wykonanie plakatu nawiązującego tematyką do 

 

 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – III Szkoły Podstawowej. 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową          

w formacie A3. 

Prace należy dostarczyć w terminie do 19 października 2018 r.  

– do P. Marty Wiech (oddział przedszkolny). 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na 

tablicy ogłoszeń. 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „NIEPODLEGŁOŚĆ W OCZACH DZIECKA” 

 

1. Cele konkursu: 

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, 

 wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej pracy, 

 pobudzanie twórczej wyobraźni dziecka, 

 rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.  

 

2. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie. 

3. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klasy 0 – III SP w Mnikowie. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu wraz z rodzicami (opiekunem) na temat „Niepodległość w oczach 

dziecka”. 

Format pracy A3 – prace o innym formacie NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. 

Technika pracy dowolna. 

 

5. Ocenianie prac  będzie podlegać: 

 pomysłowość, oryginalność, 

 zgodność z tematem, 

 estetyka wykonania pracy, 

 umiejętność doboru różnych technik plastycznych. 

 

6. Wyboru najciekawszych prac dokona  komisja złożona z jednego przedstawiciela Rodziców z trójek klasowych. 

Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną przyznane w 

dwóch kategoriach wiekowych: 

 kl. 0 – I SP  

 kl. II – III SP. 

 

7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie wyeksponowane będą na wystawie zorganizowanej w szkole, a ich 

autorzy dostaną pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. 

 

8. Prace należy składać  do 19 października 2018 r. u Pani Marty Wiech (oddział przedszkolny). Nagrody i dyplomy 
zostaną wręczone na Akademii Szkolnej z okazji Odzyskania Niepodległości – listopad 2018 r.  
 
 

9. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następującą metryczkę: 
 imię i nazwisko dziecka 

 wiek 

 klasę 

Postanowienia końcowe: 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Uczestnictwo w konkursie jest 

jednoznaczne akceptacją warunków. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Udział 

w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników. 


