REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO.
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM.KS.K.PALICY

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks.K. Palicy zaprasza wszystkich uczniów do udziału
w konkursie plastyczno-technicznym pt. „Moja szkoła”.
Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 115-lecia szkoły.
I. 1.CELE KONKURSU:
Główny cel: rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości , oraz kompetencji
cyfrowych.
Cele szczegółowe:
• utrwalenie i przechowanie unikalnych cech związanych z przeszłością i wizją
przyszłości naszej szkoły;
• 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;
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria to klasy I – III
II kategoria to klasy IV – VIII
2. Dopuszczone zostaną prace wykonane dowolną techniką plastyczną:
(rysunek, malarstwo, grafika, kolaż), na papierze formatu A4, A3, A2 lub makiety
szkoły, klasy z dowolnych materiałów np.kartony, pudełeczka, modelina,
patyczki,wykałaczki itp.
3. Temat pracy: „Moja szkoła”
4. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien
zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
III. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy składać do dnia 31 października 2019r. nauczycielowi plastyki lub
techniki Pani Marcie Faroń lub Panu Waldemarowi Śramskiemu.
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IV. KRYTERIA OCENY
1. Powołane Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów
konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem;
• kreatywność twórcza;
• estetyka wykonania
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 organizatora 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 tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym oraz
na stronie: https://sp6.tychy.pl/

Życzymy powodzenia i dobrej zabawy przy tworzeniu prac !!!
mgr Marta Faroń
mgr Waldemar Śramski

