
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „MIESZKAŃCY NASZYCH ŁĄK – Z UWZGLĘDNIENIEM WIERZBY GŁOWIASTEJ” 

ORGANIZATOR:  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PROSZOWICACH 

I: CELE KONKURSU: 

1. Kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za 

najbliższe otoczenie. 

2. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody. 

3. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych. 

4. Uwrażliwianie na piękno krajobrazu naturalnego najbliższej okolicy. 

5. Stwarzania uczniom możliwości ekspresji artystycznej i prezentacji własnych dokonań 

twórczych. 

6. Promocja walorów przyrodniczych terenów miasta i gminy Proszowice. 

7. Wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych. 

II: ZASADY UCZESTNICTWA 

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów z powiatu 

proszowickiego w następujących kategoriach wiekowych: 

-kategoria I: oddział 0-3 szkoły podstawowe, 

-kategoria II: oddział 4-7  szkoły podstawowe, 

-kategoria III: młodzież gimnazjalna, 

 

III: ZADANIE KONKURSOWE: 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie  A-4 lub  A-3, 

w następującej technice plastycznej: farby (plakatowa, akwarela, tempera), pastele, 

kolaż, techniki mieszane, wydzieranka, ołówek z uwzględnieniem światłocienia. 

2. Tematyka związana jest z naturalnym środowiskiem – łąk w obrębie gminy i miasta 

Proszowice . 

3. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu, prace 

zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 

4. Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 

5. Prace z użyciem produktów (kasze, makarony, plastelina, modelina itp. oraz prace 

przestrzenne) nie będą oceniane. 

6. Do pracy należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) podpisaną osobiście przez rodzica lub opiekuna autora pracy. 

7. Miejsce składania prac: Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach ul. Kościuszki 15,  

32-100 Proszowice, w sekretariacie szkoły. 



8. Termin składania prac: do 5 marca 2018 do godziny 15. Prace nadesłane po terminie 

nie będą brane pod uwagę. 

9. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.  

10. Do konkursu nie będą dopuszczane prace zawierające treści niezgodne z 

obowiązującymi normami prawnymi.  

IV. KRYTERIA OCENY: 

1. Estetyka wykonanych prac      0-5 pkt. 

2. Oryginalność, pomysłowość   0-5 pkt. 

3. Zgodność pracy z tematem    0-10 pkt. 

4. Wykorzystanie całej powierzchni kartki 0-5pkt. 

5. Walory artystyczne; kompozycja, gama kolorystyczna 0-5pkt.   

      V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

 9 marca 2018 r. podczas obchodów „Małopolskich Dni Wierzby Głowiastej” w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Proszowicach. 

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie szkolnej. 


