
Święto szkoły zbliża się wielkimi krokami w związku z tym ogłaszamy 

konkurs plastyczny „MÓJ PATRON” 
 

Regulamin szkolnego  konkursu  plastycznego „ Mój patron" 
 

1. Cele realizacji zadań konkursowych 
 

 Popularyzowanie sylwetki patrona. 
 Poszerzanie wiedzy uczniów  o wybitnych osobistościach świata nauki. 
 Stworzenie uczniom  okazji wykazania się uzdolnieniami i kreatywnością. 
 Rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych. 

 
2. Uczestnicy. 

 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas II-VII. 
 

3. Wymogi konkursowe. 
 
a. Praca plastyczna „Mój patron” 
b. Autorem może być tylko jedna osoba. 
c. Każdy uczestnik przedstawia pracę w formacie A4. 
d. Technika wykonania prac dowolna. 
e. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą informacje o autorze pracy, 

klasie. 
f.  Prace należy oprawić w ramkę z kartonu. 
g. Termin oddawania prac do organizatorów : do  14.09.2018 r. 

 
4. Kryteria oceniania. 
 

Jury, oceniając prace konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych klasy II- IV i 
V – VII,  będzie brało po uwagę: 
 

a. Pomysłowość 
b. Dobór techniki i środków plastycznych 
c. Estetykę i staranność. 

 
5. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu odbędzie się 03.10.2018 r. 

podczas obchodu ŚWIĘTA PATRONA. 
6. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do organizatorów konkursu. 
7. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu z 
jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna do udziału w konkursie. 
Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator.  

8. Niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły 
WWW.spbilczew.cba.pl 
 

 
 
 

http://www.spbilczew.cba.pl/


 
 
 
 
 

 Przybliżenie wiadomości i wzbogacenie wiedzy dotyczącej życia Józefa 
Wybickiego oraz historii polskiego hymnu, 

 Propagowanie wśród uczniów treści i postaw patriotycznych, 
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł 

informacji, 
 Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej. 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Organizatorem 
konkursu są: Elżbieta Bekier - pedagog szkolny i nauczyciel plastyki – Joanna 
Szczeblowska. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do 
poznania historii Mazurka Dąbrowskiego, poznanie kontekstu powstania i dziejów 
Legionów Polskich we Włoszech oraz postaci wybitnych Polaków związanych z tymi 
 wydarzeniami. Plastyczne wyrażenie przyswojonych informacji może przyjąć każdą z 
powszechnie znanych form ekspresji: portret,  scenę rodzajową, a nawet pejzaż z 
architekturą. Tematyka pracy może odnosić się do faktów historycznych na równi z 
odniesieniami symbolicznymi czy współczesnymi. 

2. Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe.  Przy ocenie prac uwzględniane będą 
przede wszystkim: 

-  zrozumienie tematu, 

-  pomysłowość i oryginalność wykonania, 

-  zachowanie realiów historycznych 

-  staranność wykonania pracy. 

3. Prace należy składać u pani pedagog lub u p. Joanny Szczeblowskiej do dnia 21 
września 

4. Finał konkursu i wyniki  zostaną ogłoszone podczas obchodów Święta Szkoły. 

Proponowane tematy konkursu 

-  najciekawszy wywiad z Józefem Wybickim, 
-  wiersz o tematyce patriotycznej, 
-  praca plastyczna na temat (zilustrowanie zwrotki hymnu lub przedstawieniew 
dowolnej formie graficznej wydarzenia z życia Józefa Wybickiego) 



  

 
 
2. Etapy Konkursu: 

• I etap - szkolny - ogłoszenie Konkursu, zebranie prac, wybór najlepszych prac i 
wysłanie ich na 
Konkurs; Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 1 najlepszej pracy w kategoriach 

wiekowych klas 5 i klas 6. 

• II etap - ogólnopolski - zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi 
regulaminowe; 

• III etap - ogólnopolski - ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród. 
3. Ogólne zasady udziału w Konkursie dotyczące wszystkich kategorii: 

3.1. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 2 wybrane prace. 

3.2. W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualnych twórców. 

3.3. Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały udziału w 
konkursie. 

3.4. Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań. 

3.5. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, nie otrzymują dyplomu 

uczestnictwa. 

3.6. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy na stronie 
internetowej szkoły lub w prasie 
lokalnej. 
4. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły. 
Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac: 

• ocena prac w każdej kategorii w klasach V, VI szkół podstawowych; 

• poprawność merytoryczna; 

• różnorodność zastosowanych sposobów przekazu; 

• oryginalność przekazu. 
5. Informacje konkursowe 
Kategoria Temat Edycja Uwagi dotyczące kategorii 
Prezentacja 
multimedialna 
Mój patron. 

1. Obowiązkowy 1. Każda szkoła może nadesłać 
program wykonania maksymalnie 2 prace: 
prezentacji : 1 prezentację z klas V, 
PowerPoint do 1 prezentację z klas VI, 
2013. 
2. Obowiązkowy 2. Prezentacje muszą być przesłane 
wykaz źródeł wyłącznie na płycie CD opisanej 
wszystkich plików według wzoru z punktu 7. 
multimedialnych. 
3. Czas prezentacji 3. Prace nadesłane na adres 
nie może e-mailowy nie będą odbierane. 
przekroczyć 6 
minut. 



4. Odtwarzanie 
automatyczne. 
6. Adresaci konkursu 
• Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych wszystkich typów. 
7. Wymagane informacje o uczestnikach Konkursu: 

• Imię i nazwisko. 

• Wiek i klasa. 

• Pełna nazwa i adres szkoły. 

• Imię i nazwisko nauczyciela. 
8. Terminy 
• Nadsyłanie prac - do 30.05.2016r. na adres 
Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa. 

• Ogłoszenie werdyktu na stronie internetowej szkoły 31.05.2016r. 

• Odczytanie werdyktu przez przewodniczącego komisji konkursowej i rozdanie nagród 
w dniu 
03.06.2016r. 
9. Nagrody 

• W każdej grupie wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody za I, II i III miejsce. 

• Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia. 

• Nagrodzeni uczniowie za 1 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
(smartfon lub 
tablet). 

• Nagrodzeni uczniowie za 2 i 3 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

(książki). 

• Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowanie. 

• Uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu 
uczestnictwa. 

• Dyplomy i nagrody nieodebrane w czasie uroczystego podsumowania konkursu przez 

nagrodzonych można będzie odebrać w sekretariacie SP nr 94 w Warszawie. 
10. Kontakt : 
Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

ul. Cietrzewia 22a, 

02-492 Warszawa. 

Justyna Syta – Kierasińska 

502-361-801 


