
Regulamin  konkursu plastycznego  

 ,,Moja szkoła, mój patron szkoły’’ 

 

                                                             

 

     

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi  

w Grodzisku Mazowieckim. 

Cel konkursu: 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

2. Przybliżenie uczniom sylwetki patrona szkoły. 

3. Uwrażliwienie dzieci na  konieczność kontynuowania tradycji szkoły. 

4. Pobudzanie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac 

plastycznych. 

5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie 

różnorodnych form plastycznych. 

6. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości. 

     Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III. 

2. Każdy uczeń ma prawo wykonania pracy na jeden z poniższych 

tematów: 

a. Portret patrona szkoły – Leonida Teligi. 

b. Moja szkoła w oczach dziecka – przedstawienie budynku szkoły. 

3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi 

w Grodzisku Mazowieckim. 

4. Konkurs jest jednoetapowy i indywidualny. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

6. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A 4. 

7. Praca powinna być wykonana techniką dowolną: kredkami, pastelami 

suchymi, pastelami olejnymi, ołówkiem, węglem, wyklejankami, 

collage’em. Uprasza się o niewykorzystywanie do prac materiałów 

sypkich, typu kasza, ryż, nasiona. 



8. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: Imię  

i nazwisko oraz klasa. 

9. Spośród zgłoszonych prac zostanie wyłoniony jeden zwycięzca w każdej 

kategorii wiekowej. 

10.  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. 

Leopolda Teligi, którego reprezentuje dyrektor. Dane Twojego dziecka 

będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie, na który udzielona 

zostanie wyraźna odrębna zgoda. W pełnym zakresie informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych możesz się zapoznać z klauzuli 

informacyjnej dołączonej do Regulaminu lub korzystając z kontaktu do 

wyznaczonego przez dyrektora Inspektora Ochrony Danych. 

11. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do 

publicznej prezentacji zgłoszonej pracy. 

Warunki konkursu: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

a. Klasy 0-I. 

b. Klasy II- III.                

2. Ostateczny termin zgłoszenia prac upływa dnia 16 kwietnia 2021r. 

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie  

z regulaminem nie będą oceniane. 

 

Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzcy decyduje powołana przez Organizatora Komisja  

Konkursowa. 

2. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem; 

       -  kreatywność twórcza; 

       - estetyka wykonania. 

4. Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie zwycięskiej pracy  

w ulotce reklamowej/folderze, wydanej z okazji nadania Szkole sztandaru. 

Przewiduje się również przyznanie nagród dodatkowych i wyróżnień oraz 

dyplomów uczestnictwa. 



 

Organizator:  

Paulina Magott 


