
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ DLA UCZNIÓW KLAS 4-8  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W TERESINIE 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie.  

2. Organizatorem konkursu są nauczyciele plastyki Szkoły Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie. 

3. Przekazanie prac plastycznych do organizatorów jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz 

wszelkich decyzji podejmowanych przez Organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem 

Konkursu. 

 

Cel i przedmiot konkursu:  

• kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,  

• rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej,  

• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,  

• stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych 

w konfrontacji z rówieśnikami,  

• poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.  

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego.  

2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.  

3. Prace nie mogą być większe niż format A4, wykonane dowolną techniką plastyczną w języku polskim.  

4. Uczniowie wykonują tylko stronę tytułową kartki (bez życzeń świątecznych).  

5. Wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych, czy powszechnie znanych prac na w/w 

temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne.  

 

III. Forma prezentacji pracy konkursowej:  

1. Prace należy wykonać ręcznie.  

2. Format prac dowolny, nieprzekraczający wymiarów kartki A4.  

3. Kartki świąteczne mogą być wykonane wyłącznie w języku polskim. 

4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek i reprodukcji.  

 

IV. Sposób i termin składania prac konkursowych:  

1. Prace należy przekazać do nauczycieli plastyki p. Agnieszki Fortuny i p. Roberta Jędrzejewskiego do 

21grudnia 2022 roku.  

2. Prace dostarczone po terminie, nie wezmą udziału w konkursie.  

 

V. Ocena prac konkursowych: 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:  

• walory artystyczne,  

• kreatywność,  

• oryginalność,  

• estetyka wykonania.  

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:  

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni trójkę zwycięzców na 

poziomie klas 4–5 oraz 6–8. Planowana data ogłoszenia wyników 11 stycznia 2023 roku. Wyniki zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.spteresin.pl  

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie! 

http://www.spteresin.pl/

