
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

“Ekologiczny strój Mikołaja Kopernika”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Temat: Zaprojektuj ekologiczny strój dla Mikołaja Kopernika

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin w Mikołaja Kopernika  – najsłynniejszego i 
najwybitniejszego polskiego astronoma. Kopernik był wszechstronnie wykształcony. Interesował 
się historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną i ekonomią. Gdyby żył w XXI 
wieku na pewno bliski byłby mu temat ekologii. Wycinanie lasów, produkowanie ogromnej ilości 
odpadów, ocieplenie klimatu. To tylko niektóre z problemów, z którymi boryka się nasza planeta. 
Ziemia to dom nas wszystkich i musimy o niego dbać. Jak Ty rozumiesz bycie eko? Co robisz, żeby
dbać o planetę? Swoje przemyślenia i pomysły zaprezentuj, projektując ekologiczny strój dla 
Mikołaja Kopernika. Przygotowując strój dla Kopernika weź pod uwagę życie i tworczość 
astronoma.

1. Cele konkursu: 

- kształtowanie wartości artystycznych

- popularyzacja ekologii

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań 
plastycznych

- popularyzacja wiedzy o Mikołaju Koperniku

2. Uczestnicy: 

a) uczniowie klas a) I-III b) IV-V c) VI-VIII

3. Wymogi konkursowe: 

• Autorem pracy może być jedna osoba lub dwie osoby.

• Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną płaską lub 



przestrzenną w dowolnym formacie.

• Na odwrocie pracy konkursowej – w prawym dolnym rogu prosimy o zamieszczenie 
informacji o technice wykonania i rodzaju użytych materiałów oraz autorze pracy: imię, 
nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły.

• Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu w szkole wybiera z każdej klasy 
3 najciekawsze prace uczniów.

• Organizatorzy nie zwracają prac. Prace konkursowe pozostaną w zbiorach szkoły, a 
nagrodzone wzbogacą galerię szkolną.

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. 

4. Kryteria oceny prac

Jury oceniając prace konkursowe w trzech kategoriach wiekowych będzie brało pod uwagę: 
pomysłowość, samodzielność, walory plastyczne, estetykę i staranność wykonania, dobór 
różnorodnych - ekologicznych materiałów plastycznych.

5. Jury: 

Agnieszka Prass – nauczycielka plastyki SP1 Iława

Radosław Mieczkowski – nauczyciel religii SP2 Iława

Ewelina Sagan – edukacja wczesnoszkolna SP1 Iława 

6. Wyniki konkursu zostana opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz facebooku: 

Facebook https://pl-pl.facebook.com/people/Czerwona-Szkoła-Szkoła-Podstawowa-Nr-1-im-
Mikołaja-Kopernika-w-Iławie/100063489075740/

Strona internetowa szkoły https://www.sp1.ilawa.pl/

7. Terminy: 

20.01.2023 r. godzina 15.00 - ostateczny termin dostarczenia prac do sekretariatu SP1 w Iławie

10.02.2023 r. - wyłonienie zwycięskich prac przez jury

17.02.2023 r. – wręczenie nagród podczas Święta Szkoły nr 1 

8. Kontakt: 

Koordynatorka konkursu plastycznego Agnieszka Prass e-mail: aprass@sp1.ilawa.pl
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