REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna
w Radomiu.
2. Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,
- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,
- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.
3. Tematyka konkursu:
- Polska Niepodległa.
(Należy wykonać pracę dotyczącą 11 listopada czyli Święta Odzyskania Niepodległości.
Tematem pracy mogą być np. bohaterowie tamtych wydarzeń, mapa, symbole narodowe,
wizerunki żołnierzy itp.).
4. Warunki uczestnictwa:
a) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjnej
w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy IV – VI;
- klasy VII – VIII i III gimnazjum.
b) prace mają być indywidualne,
c) każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę,
d) technika wykonania pracy: dowolna (ołówek, kredka, kolaż, farba, pastele, wydzieranki,
wyklejanki itp.),
e) forma pracy: rysunek, plakat, malarstwo, techniki kombinowane.
e) format prac: A3, A4,
f) organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia prac na wystawie,
g) wszystkie prace muszą być opatrzone na odwrocie tzw. metryczką: imię i nazwisko autora
pracy oraz klasa.
5. Terminarz:
- prace należy składać w terminie do dnia 05.11.2018 r., do nauczycieli historii (Panie: Urszula
Pucek, Justyna Przydatek, Aneta Tarnowska, Marta Sobień lub do Pani Anny Niziołek –
nauczyciel plastyki.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody:
a) prace będą oceniane przez Jury w składzie: Dyrektor – Pani Monika Czubak, nauczyciel
plastyki – Pani Anna Niziołek, nauczyciele historii – Panie Justyna przydatek i Urszula
Pucek,
b) decyzje Jury są ostateczne,
c) nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają uczniowie, za zajęcie I, II i III miejsca
w poszczególnych kategoriach wiekowych,
d) autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymają ocenę celującą z historii i plastyki,
w kategorii „inne”,
e) ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas Akademii szkolnej
z Okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Koordynatorzy Konkursu:
nauczyciele historii w PSP nr 14
Integracyjnej

