
Regulamin konkursu plastycznego z okazji 30-lecia Szkoły 

Podstawowej im. A. Fiedlera w Zbąszyniu 
 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu zaprasza wszystkich 

uczniów do udziału w  konkursie plastycznym 

„Moja szkoła” 
 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Celem konkursu jest:  

 zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, poznanie tradycji  

i historii szkoły; 

 poszukiwanie nowych form prezentacji dziedzictwa kulturowego; 

 integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów, którzy 

pomogą przy tworzeniu prac; 

 pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci; 

 kształtowanie wrażliwości na piękno; 

 wyrażanie odczuć w formie plastycznej; 

 

2. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:  

 I kategoria - klasy 0 – I  

 II kategoria - klasy II – III  

 III kategoria –klasy IV – VI  

 

3. Format i technika  prac:  
 Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką plastyczną na 

papierze w formacie A3. Dopuszcza się pomoc rodziców w wykonaniu prac. Prace powinny 

być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące 

informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa . 

 

4. Temat pracy: „Moja szkoła” 

 

II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace należy składać do dnia 31 maja 2017 roku do pań Małgorzaty Łuszcz (sala 

408) lub Renaty Śron (sala 105). 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 roku. 

 

III. KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Komisja Konkursowa powoływana jest przez organizatora.  

2. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów   

konkursu.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.  

4. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 



IV. KRYTERIA OCENY 

 

Powołana Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze 

laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:  

1. Zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa. 

2. Kreatywność twórcza.  

3. Estetyka wykonania. 

 

IV. NAGRODY 

 

1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Wybrane prace stanowić będą dekorację podczas uroczystości z okazji 30-lecia Szkoły 

Podstawowej im. A. Fiedlera w Zbąszyniu. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy 

przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa 

do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  Internecie i 

prezentacji na wystawach. 

3.  Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę. 

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 
 

 


