
Regulamin konkursów plastycznych 

 

w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” 

  

CELE KONKURSÓW 

1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia; 

2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z setną rocznicą odzyskania 

przez Polskę Niepodległości; 

3. Popularyzacja wiedzy o Polsce Niepodległej; 

4. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych; 

5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

ZASADY KONKURSÓW 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów ZSP w Chojnie; 

2. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie, indywidualnie lub        

w parach; 

3. Prace powinny spełniać cele konkursowe i dotyczyć tematyki konkursowej;  

4. Konkurs ogłaszają na lekcjach nauczyciele WOK i języka polskiego; 

5.  Prace konkursowe należy złożyć do 23 października 2018 r., w czytelni szkolnej budynek 

nr 1 sala 33 lub u pani Edyty Krupy - Nadolny sala 49; 

6. O wyłonieniu zwycięzców konkursów zadecyduje Komisja Konkursowa; 

7. Autorzy wyróżnionych prac wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy 

śladami Niepodległej. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 Podczas oceny prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę: 

1. Zgodność pracy z tematyką i formą konkursu, 

2. Oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

3. Sposób ujęcia tematu, 

4. Walory artystyczne, m.in. kompozycję, kolorystykę, technikę wykonania, 

5. Jakość (estetykę) wykonanie pracy, 

6. Ogłoszenie wyników konkursów odbędzie się podczas zaplanowanej w projekcie debaty,  

7. Prezentacja najlepszych prac nastąpi podczas wystawy pamiątek  w listopadzie 2018 r. 

TYPY KONKURSÓW 

I. Projekt muralu o tematyce niepodległościowej: 

1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna. 

2. Praca ma być wykonana dowolną techniką. 

3. Parametry: format - arkusz A1, forma płaska. 

4. Zwycięski projekt zostanie wykonany  w pomieszczeniu strzelnicy szkolnej przez 

uczniów BS I st. w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu. 



 

II. Plakat przedstawiający postać lub wydarzenie związane z odzyskaniem 

niepodległości: 

1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna. 

2. Praca ma być wykonana dowolną techniką. 

3. Parametry: format prac - arkusz A1, forma płaska.  

4. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane podczas wystawy pamiątek 

pod nazwą „Bohaterowie Niepodległej” 

III. Projekt ilustracji do kalendarza upamiętniającej wybrane wydarzenie związane  

z odzyskaniem przez Polskę niepodległości: 

1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna. 

2. Praca ma być wykonana dowolną techniką. 

3. Parametry: format prac arkusz A4, forma płaska.  

4. Wyróżnione prace znajdą się na kartkach  kalendarza, który zostanie wykonany     

i rozpowszechniony na rok szkolny 20218/2019. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej. 

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów zostanie umieszczona na stronie internetowej 

szkoły www.zsp1chojna.pl oraz Starostwa Powiatowego  po uroczystym wręczeniu 

nagród. 

3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

4. Prace przechodzą na własność organizatorów, nie będą zwracane autorom. 

http://www.zsp1chojna.pl/

