
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CIŚCU 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Rodzina jest najważniejsza” 

„Rodzina ma tę moc!” 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest: 

• kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży;  

• umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swoich 

możliwości twórczych; 

• rozwijanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży przez 

poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych 

materiałów i technik plastycznych); 

•  promowanie wartości RODZINY 

•  zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich 

znaczenia dla dziecka i rodziców; 

• odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych; 

•  zwrócenie uwagi na rodzinę, jako najważniejsze, najbliższe 

środowisko rozwoju dziecka;  

• budowanie trwałej więzi emocjonalnej z rodziną.  

 

Tematem przewodnim konkursu jest RODZINA.  

ORGANIZATOR KONKURSU: 

• Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Ciścu  

• Pedagog szkolny 

• Świetlica szkolna 

• Nauczyciel plastyki 

• Wychowawcy klas 



UCZESTNICY KONKURSU I NAGRODY:  

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. 

Nagrody zostaną wręczone w trzech  kategoriach wiekowych:                    

klasy I-III, klasy IV-VI, klasy – VII-VIII.  

W każdej kategorii wręczone zostaną nagrody w różnorodnej 

formie. Liczymy na wsparcie sponsorów.  

ZASADY ORGANIZACYJNE:                                                                                   

Prace oddane na konkurs muszą być pracami własnymi, 

niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych 

konkursach.  

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, 

węgiel, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, 

pastele olejne, collage itp.).                                                                                         

Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.                         

Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok 

techniczny, format maksymalnie A3.                                                               

Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu i jego 

celem (np. ilustrować wspólnie spędzany czas z rodziną, zabawę                   

z rodzeństwem, portret rodziny itp.).  

ZGŁOSZENIE PRACY:                                                                                             

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2022r. 

u wychowawców klas, nauczyciela plastyki, pedagoga szkolnego lub 

wychowawców świetlicy szkolnej. 

 OCENA PRAC:  

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa 

powołana przez organizatora.  

Ramowe kryteria oceny:  

- zgodność pracy z tematem;  

- jakość wykonania;  



- oryginalność i pomysłowość;  

- walory artystyczne takie jak np.: kompozycja, gama kolorystyczna, 

technika wykonania - stopień trudności wykonania.  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 21 marca 2021r. w Dniu 

Promocji Zdrowia i Profilaktyki. 

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie 

internetowej naszej szkoły. 

 

Zachęcamy do licznego udziału w konkursie!!! 

Organizatorzy 

 


