Regulamin konkursu plastycznego
„Niepełnosprawność moimi oczami”
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele wspomagający:
p. Karina Jankowska
p. Monika Makowiecka
p. Klaudia Mitrowska
p. Agnieszka Smółka – Rychlewska
2. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie
i przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8.
3. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu
oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatora w związku z przebiegiem
i rozstrzygnięciem Konkursu.
II. Cele konkursu:
- Wzbudzenie w uczniach pozytywnych refleksji na temat odmienności dzieci
z niepełnosprawnościami,
- Uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych,
- Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
- Kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami
niepełnosprawnymi.
III. Harmonogram Konkursu
03.11.2021r. - rozpoczęcie konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych
19.11.2021r. - zakończenie przyjmowania prac konkursowych
do 26.11.2021r. - rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, ogłoszenie wyników na stronie
internetowej szkoły.
IV.

Zasady konkursu:

- konkurs jest jednoetapowy.
- konkurs ma charakter zamknięty i adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:
I grupa – klasy 1-3
II grupa – klasy 4-5
III grupa – klasy 6-8
- w konkursie może wziąć dowolna liczba uczniów z danej klasy,
V.

Warunki konkursu:

1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne własnoręcznie i indywidualnie.
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze w formacie A4 lub
A3 przy wykorzystaniu dowolnej techniki (praca płaska).
3. Każdy uczestnik konkursu może oddać jedną pracę konkursową.
4. Każda praca na odwrocie powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa).
5. Praca plastyczna powinna zawierać elementy związane z tematem „Niepełnosprawność oczami
dziecka” tj.:

- formy pomocy osobie z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu,
- formy spędzania czasu wolnego z osobą z niepełnosprawnością,
- kim jest osoba niepełnosprawna,
- jakie bariery i trudności napotykają osoby z niepełnosprawnością.

Pracę należy dostarczyć do wychowawców do 19 listopada 2021 r.
VI. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Komisja konkursowa oceni wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie,
pomysłowość autora oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu.
2. Organizator przyzna dyplomy i nagrody.
3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.
4. Prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane na wystawie w szkole oraz szkolnej
stronie internetowej.
5. Prace konkursowe pozostają własnością organizatora konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.

