REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
organizowanego w SSP w Otocznej
w miesiącu październiku i listopadzie 2018r.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci
i młodzieży,
pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla
osiągnięć Polski Niepodległej,
popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej,
rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów,
motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
kształtowanie wrażliwości estetycznej,
zaangażowanie

nauczycieli,

dzieci

i

młodzieży

w

propagowanie

pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

ZAKRES I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Kategorie wiekowe i tematyka prac:
a. klasy I – III szkoły podstawowej: „Portret Wielkiego Rodaka”,
b. klasy IV – VIII i III gimnazjum szkoły podstawowej: „Przełomowe wydarzenia stulecia
niepodległości Polski”.

PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów
z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A-4 lub A3 (297 x 420
mm)
c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wyklejanie itd.
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, z podpisem autora.

KOMISJA KONKURSOWA
1. Dyrektor szkoły powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z
pięciu członków.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
zgodność pracy z tematyką Konkursu,
oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
sposób ujęcia tematu,
walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia
w każdej z kategorii.
4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi
do 9 listopada 2018r. podczas akademii z okazji Święta Niepodległości. Prace muszą zostać
przekazane Komisji Konkursowej do 5 listopada 2018r.

NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają nagrody.

