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Regulamin konkursu plastycznego 

„Jesień w sadzie” 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 

 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 

plastycznych. 

3.Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku. 

 

Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana 

Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

kategoria I- uczniowie klas I, II 

kategoria II- uczniowie klas III 

3. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

złożonej pracy. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są panie Dorota Wasążnik i Marta Sobotka. 

5. Prace należy składać u pani Doroty Wasążnik lub pani Marty Sobotki do 19 października 

2020 r. 

6. Prace przyniesione po terminie nie będą oceniane. 

 

Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

1. Uczniowie klas I-II  wykonują pracę plastyczną płaską (farby, pastele, kredki, wydzieranka, 

techniki mieszane). Pracę należy wykonać zgodnie z tematem konkursu,  

na kartce w formacie A3 lub A4. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora 

oraz klasę. 

2. Uczniowie klasy III wykonują pracę przestrzenną (plastelina, modelina, glina, figurki                   

z kasztanów, żołędzi, owoców). Prace należy wykonać zgodnie z tematem konkursu, a ich 

waga nie może przekroczyć 1 kg. Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem                          
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i nazwiskiem autora oraz klasą. 

 

 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

- samodzielność, 

- estetyka, 

- oryginalność, pomysłowość, 

- zgodność pracy z tematem, 

- gama kolorystyczna, technika wykonania. 

 

Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 26 października  2020 r. 

4. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody 

rzeczowe, a uczestnicy wyróżnionych prac dyplomy. 

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwałę za udział w konkursie. 

 


