
REGULAMIN KONKURSU 

SZKOLNY KONKURS TECHNICZNO – PLASTYCZNY 

„Wiosenne kapelusze i wianki” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele wychowawcy świetlicy: 

· p. Beata Pałuba 

· p. Monika Wojciechowska – Bargieł 

· p. Kamila Zielska 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie i 

przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3. 

3. Wykonanie kapelusza lub wianka w formie techniczno – plastycznej jest jednoznaczne z 

akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez 

organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu. 

II. CELE KONKURSU 

· Rozwijanie zainteresowań i umiejętności techniczno – plastycznych 

· Rozwijanie kreatywności i wyobraźni 

· Promocja talentów 

· Propagowanie działalności twórczej dzieci 

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. św. M. 

Kolbego w Teresinie. 

2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kapelusza lub wianka wykorzystując 

umiejętności techniczno – plastyczne oraz artykuły plastyczne. 

3. Kapelusz lub wianek ma nawiązywać do Wiosny. 

 

 

 

 



 

IV. WYKONANIE PRACY KONKURSOWEJ I WARUNKI PRZYJĘCIA 

ZGŁOSZENIA 

1. Kapelusz lub wianek ma być przygotowany samodzielnie przez ucznia. 

2. Pomysł należy przemyśleć, by odpowiadał predyspozycjom ucznia, stanowił wyzwanie 

jednak nie był niemożliwy do wykonania przez dziecko. 

3. Uczeń może liczyć na pomoc rodzica tylko przy wykonaniu konstrukcji kapelusza lub wianka 

(jeżeli jest taka konieczność) i podczas używania kleju na gorąco. 

4. Nie używamy gotowych elementów takich jak sztuczne kwiaty, gotowe 

kapelusze i wianki, dekoracje z pianki itp. Wszystkie elementy można wykonać samodzielnie 

używając artykułów plastycznych. 

5. Zachęcamy do korzystania z filmów instruktażowych znajdujących się w internecie, które 

pokazują jak wykonać kwiaty z papieru i bibuły lub podstawę kapelusza i wianka. 

V. MIEJSCE, CZAS TRWANIA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej. 

2. Prace techniczno – plastyczne należy dostarczyć do 11 marca 2022 r. do wychowawców 

świetlicy szkolnej. 

3. Prace powinny być zapakowane w folię (reklamówkę, folię stretch itp.) i podpisane – imię i 

nazwisko ucznia oraz klasa. 

4. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów, oceniać będzie: pomysł, wykonanie 

pracy oraz przestrzeganie zasad związanych z samodzielnym wykonaniem. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie laureatów nastąpi 

pierwszego dnia Wiosny.  

6. Wystawa prac konkursowych odbędzie się w holu głównym szkoły.  

7. Po wystawie, w wyznaczonym terminie prace konkursowe będą do odbioru.  

8. Rodzic, którego dziecko bierze udział w konkursie wyraża zgodę na zaprezentowanie jej na 

wystawie. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów do udziału w konkursie! 

Wspólnie powitajmy Wiosnę! 

Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość 



 

 


