REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT PT. POLSKA – PIĘKNA, BO RÓŻNORODNA

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna
im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej.
Koordynatorami konkursu są:
Anna Węglarska - nauczyciel bibliotekarz
Katarzyna Sowa – nauczyciel plastyki i muzyki
Joanna Kotowicz- nauczyciel biologii, geografii i techniki

Szkoły

Podstawowej

2. Cel konkursu:
- edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży naszej szkoły,
- wzbudzenie zainteresowania Polską w różnych aspektach : historia, kultura, fauna,
flora, geografia, turystyka,
- poszerzenie wiedzy o Polsce,
- pobudzenie kreatywności i pasji twórczej,
- pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.
3. Uczestnikami konkursu są uczniowie naszej szkoły w dwóch kategoriach
wiekowych:
- kategoria klas 4-6
- kategoria klas 7,8, III gimnazjum
4. Prace konkursowe:
- samodzielne przygotowanie jednego plakatu na podany temat
- tłem pracy są kontury państwa polskiego
- praca w formacie co najmniej A3
- technika wykonania: rysunek, malarstwo, kolaż lub techniki mieszane
- informacja na odwrocie pracy – karta zgłoszenia
- możliwość umieszczenia na plakacie cytatu, sentencji lub wymyślonego hasła.
5. Przebieg konkursu
• Poinformowanie uczniów o konkursie, zapoznanie z regulaminem ( regulamin
na stronie internetowej szkoły oraz na gazetkach ściennych).
• Do 10 października 2018r. zgłoszenie przez uczniów udziału w konkursie
i pobranie karty zgłoszeniowej w Bibliotece Szkolnej w Markowej.
• Do 31 października 2018r. uczestnicy dostarczają do Biblioteki Szkolnej
w Markowej gotowe prace z przyklejonymi na odwrocie kartami zgłoszenia.
• Do 9 listopada 2018r. Komisja konkursowa ocenia zgłoszone prace
i przyznaje miejsca oraz wyróżnienia w obu kategoriach.

• Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w naszej
szkole w czasie uroczystości upamiętniających 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
• Autorzy najlepszych prac otrzymują: nagrody rzeczowe, dyplomy oraz punkty
dodatnie.
• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują punkty dodatnie.
6. Komisja konkursowa oceniać będzie prace pod względem:
- zgodności z tematem
- wartości merytorycznej
- kreatywności i oryginalności w zakresie przedstawienia tematu
- estetyki i prezentowanej techniki
7. Zgłoszone do konkursu prace będą wykorzystane do stworzenia wystawy
tematycznej.

