
 

 

 

 

 

X Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny 

z cyklu „Spacerkiem po Gorzowie” 

zatytułowany ,,Moja Niepodległa” 

dla uczniów klas I – III szkół podstawowych 

 

Regulamin konkursu 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w im. H. Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp. 

Temat pracy: ,,Moja Niepodległa” 

I. Cele konkursu:  

1. Propagowanie twórczości dziecięcej. Inspirowanie do aktywności twórczej w zakresie 

wybranych technik plastycznych. 

2. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do własnej kultury, historii i języka 

ojczystego. 

4. Wprowadzenie ucznia w świat wartości. 

5. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty poprzez treści najbliższe dziecku:  

a) rodzinę, szkołę, grupę rówieśniczą,  

b) piękno krajobrazów wolnego kraju, 

c) uroki życia w polskich miastach i wsiach, 

d) tradycje polskiej rodziny, 

e) etos wolnych uczniów (jestem dobrym uczniem i kolegą, kocham                        

i szanuję moich bliskich, lubię historię – opowieści dziadków). 

 

II. Warunki konkursu: 

1. Organizacja konkursu:  

a) Termin: 24 maja 2018 roku. 
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b) Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wlkp., ul. Kobylogórska 110. 

c) Czas trwania: 10.00 – 13.00. 

2. W konkursie może wziąć udział max 12 zespołów – decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. W konkursie mogą brać udział trzyosobowe zespoły (uczniowie klas 1-3). 

4. Szkoła może zgłosić do konkursu jeden zespół. 

5. Organizator zapewnia dla każdego zespołu arkusze brystolu w formacie A1. 

6. Uczestnicy sami przygotowują się do realizacji prac: przynoszą narzędzia i niezbędne 

przybory. 

7. Pracę należy wykonać dowolną techniką, w płaskiej formie. 

8. Zespoły wykonują jedną pracę przez 90 minut. 

9. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając i przesyłając kartę (zał. do regulaminu)  

do 24 kwietnia 2018 r.  

10. Wypełnioną kartę zgłoszenia można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną:  

a) pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza  

w Gorzowie Wlkp., ul. Kobylogórska 110, 66-400 Gorzów Wlkp. 

b) drogą elektroniczną na adres: sp4@edu.gorzow.pl  

 

III. Komisja konkursowa: 

1. Oceny pracy uczniów dokona trzyosobowa komisja powołana przez organizatora. 

2. W skład komisji wejdą: doradca metodyczny, oraz dwóch członków spośród opiekunów 

zespołów, wyłonionych poprzez losowanie. 

 

IV. Kryteria oceny prac: 

1.   Zgodność pracy z tematem przewodnim.  

2. Oryginalność ujęcia tematu. 

3. Estetyka wykonania pracy. 

4. Wrażenie ogólne. 

 

Informacje dodatkowe: 

Prace uczniów przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do ich publikowania.  Szczegółowych informacji udziela p. Danuta Frieske – koordynator konkursu 

(tel. 507874169) 

 

 


