
1 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Mój ekologiczny świat”- 

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

               Konkurs plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Lisewie jest jednym 

z działań realizowanych w ramach projektu „Środowisko ponad wszystko” z myślą o 

rozwijaniu talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży. 

Głównym celem konkursu jest - kształtowanie postaw ekologicznych i prospołecznych.  

Cele szczegółowe to: 

- promowanie zachowań przyjaznych dla środowiska i otaczającej nas przyrody; 

- zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematem ekologicznym; 

- wyrabianie nawyków dbania o środowisko; 

- zachęcanie uczniów do twórczej refleksji nad otaczającym światem; 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży; 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród uczestników konkursu; 

- promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie i stworzenie im szansy prezentacji swojej 

twórczości na szerszym forum; 

 Regulamin konkursu określa w szczególności: 

a) uczestników konkursu, 

b) procedurę przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

 

I .  Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Lisewie w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

I  kategoria –kl. I- IV szkoły podstawowej 

II  kategoria- kl. V-VIII szkoły podstawowej 

 

II. Warunki uczestnictwa: 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem: „Mój 

ekologiczny świat”. 

 W konkursie będą brali udział uczniowie, którzy zostali wyłonieni w pierwszym 

(klasowym) etapie konkursu (po dwóch uczniów z każdej klasy). 
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III. Technika i format wykonywanych prac: 

Praca może być wykonana dowolną techniką płaską (malarstwo, rysunek, collage), ale bez 

używania materiałów sypkich w formacie A3 (duży blok techniczny). Dopuszcza się również 

formę plakatu, komiksu.  

IV. Skład komisji konkursowej i kryteria oceny prac: 

Prace oceniać będzie komisja, w skład której wejdą nauczyciele  odpowiedzialni za konkurs- 

p. Katarzyna Nerć (nauczyciel plastyki) i p. Małgorzata Łubińska (psycholog) oraz p. Monika 

Wrońska- Nowicka (nauczyciel przyrody) i p. Bożena Gizińska- wicedyrektor szkoły. Prace 

będą oceniane według kryteriów zawartych w VII punkcie. 

 V.  Przebieg i zasady konkursu: 

1. Konkurs odbędzie się 25 I 2022 r o godz. 11.10 w sali gimnastycznej   

            Szkoły Podstawowej w Lisewie. 

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przyniesienia własnych materiałów  

            potrzebnych do wykonania pracy plastycznej. 

3. Uczestnik konkursu musi wykonać pracę samodzielnie w czasie nie dłuższym  

            niż 3 godziny lekcyjne. 

4. Prace  nie  będą  zwracane  i przechodzą na własność organizatora konkursu. 

VI. Założenia organizacyjne: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu – 28.01.2022r. 

2. Ogłoszenie i prezentacja wyników na forum szkoły (18.02- gazetka,  

18.02- strona internetowa). 

3. Skład komisji konkursowej: 

pani Katarzyna Nerć - nauczyciel plastyki i klas I- III 

pani Małgorzata Łubińska- psycholog szkolny 

pani Bożena Gizińska- wicedyrektor szkoły 

pani Monika Wrońska- Nowicka- nauczyciel przyrody 

4. Prace oceniane będą oddzielnie w każdej kategorii. Komisja konkursowa oceni  

i wyłoni I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej:  

 kl.  I- IV szkoły podstawowej,  

 kl. V-VIII  szkoły podstawowej. 
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5. Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

 

VII. Kryteria oceniania: 

 Zgodność pracy z tematem konkursu. 

 Oryginalność środków wyrazu.  

 Indywidualny i twórczy sposób przedstawienia tematu pracy. 

 Sposób łączenia różnych technik w wykonywaniu pracy plastycznej 

 Estetyka wykonania pracy. 

VIII. Nagrody: 

 Uczniowie, którzy zajmą pierwsze miejsce w każdej kategorii będą mogli pojechać 

bezpłatnie na wycieczkę jednodniową, która odbędzie się w czerwcu 2022 r. 

 

IX. Ekspozycja prac 

 Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej www.zslisewo.pl 

Po zakończeniu konkursu, zdjęcia zwycięskich prac będzie można zobaczyć na stronie 

internetowej, natomiast wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas podsumowania 

projektu- 22.04.2022 r 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

                                                                             Organizator: Szkoła Podstawowa w Lisewie 

 

 

 

http://www.zslisewo.pl/

