Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Miastku
77-200 Miastko ul. Wrzosowa 1

SZKOLNY KONKURS Plastyczny
„Moje wymarzone wakacje”

MIASTKO 2021

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
I. Adresaci konkursu
Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-VI Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI.

II. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu są: Teresa Cichońska, Irena Kiedrowska, Danuta Kołtowska, Joanna
Wnuk- Lipińska, Bogusław Wojtowicz.

III. Cel konkursu
1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży.
2) Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania
swoich ambicji.
3) Przybliżenie najmłodszym ciekawych miejsc na spędzenie wakacji.
4) Rozwijanie zainteresowania podróżami po Polsce i świecie.
5) Umiejętność przeniesienia swoich marzeń na kartkę papieru.

IV. Praca konkursowa
1) Prace powinny być podpisane: imię, nazwisko i klasa w prawym dolnym rogu.
2) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe:
a) uczniowie klas I – III
b) uczniowie klas IV – VI
4) Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką (np. rysunek
kredką, tuszem, węglem, wydzieranka, wyklejanka) w formacie A 4 .
5) Każdy z uczniów może przynieść tylko jedną pracę.

V. Kryteria oceniania

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność pracy z tematem,
2) pomysłowość i oryginalność ,
3) estetykę wykonania pracy,

VI. Wyniki konkursu i nagrody
1) Podpisane prace należy dostarczyć do 16–go czerwca 2021r do wychowawców świetlicy
(sala nr 47)
2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18- go czerwca 2021 r.
3) Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i Facebooka do
19-go czerwca 2021 r.
4) Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom i drobny upominek. Nagrody rzeczowe
zostaną przyznane za pierwsze, drugie, trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.

Teresa Cichońska,
Irena Kiedrowska,
Danuta Kołtowska,
Joanna Wnuk- Lipińska,
Bogusław Wojtowicz.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Pamiętaj!!!!!!!!!
W konkursie tym, każdy uczeń, który weźmie w nim udział, jest już
zwycięzcą

