
SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-IV  DO 

UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNO-TECHNICZNYM: 

„Jesienna, wesoła dynia”. 
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I.Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady 

konkursu plastyczno-technicznego  pt. „Jesienna, wesoła dynia ”, zwanego dalej 

„Konkursem”. 

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. 

 

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień         

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 

4. Cele konkursu: 

a) zdobycie doświadczenia w zakresie twórczości plastyczno- technicznej, 

b) rozwijanie wyobraźni, zdolności plastycznych i technicznych 

c) umożliwienie uczniom zaprezentowanie swoich zdolności i umiejętności 

plastycznych i technicznych 

d) zachęcenie do współpracy rodziców i opiekunów. 

 



II.Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas I-IV  Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Prace konkursowe należy wykonać  indywidualnie. 

4. Każdą pracę konkursową należy podpisać na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, 

klasa) – może być to kartka przyklejona na spodzie dyni. 

 

III.Wymagania dotyczące prac 

 

1. W Konkursie oceniane będą prace plastyczne, przestrzenne ukazujące interpretację 

tytułu „Jesienna, wesoła dynia”. 

2. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

3. Wykonane pracy techniką dowolną: praca przestrzenna z dyni, malowanie 

farbami, pisakami, ozdabianie różnorodnym materiałem itp. 

4. Prace niespełniające powyższych wytycznych nie zostaną zakwalifikowane do 

Konkursu. 

5. O zakwalifikowaniu pracy plastycznej do Konkursu decyduje Organizator. 

6. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. Organizator zastrzega sobie 

również prawo do wykorzystania wybranych prac w celu promocji szkoły, a także 

do wystawienia ich jako ekspozycji szkolnej. 

 

 

IV. Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Uczestnik musi być autorem zgłaszanej pracy plastycznej z zachowaniem 

wymagań ujętych w pkt. II i III. 

2. Pracę należy przynieść 24 października do sali nr 14 



 

V.  Kryteria oceny prac: 

 

1. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące 

kryteria: 

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

b) oryginalne podejście do podjętej tematyki, 

c) estetykę wykonania pracy. 

2. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do 

dnia 26 października 2022r. 

 

VI. Nagrody: 

 

1. Dla najlepszych trzech prac plastycznych  ustanawia się nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody przyznawane są według oceny Jury Konkursu. 

3. Jury Konkursu może przyznać wyróżnienia innym niż nagrodzonym pracom 

plastyczno - technicznym. 

 

 

 

Aleksandra Konicz 

Dorota Julluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


