
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„WIOSNA W PRZYRODZIE”

INFORMACJE OGÓLNE

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.

2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych:

• Kategoria I – klasy 1

• Kategoria II – klasy 2

• Kategoria III – klasy 3

3. Konkurs składa się z dwóch etapów. Podczas pierwszego etapu wychowawcy 

poszczególnych klas wyłaniają dwie najlepsze prace w swoim zespole. Wychowawcy

klas przekazują prace plastyczne wybrane w pierwszym etapie konkursu do 

koordynatora konkursu, najpóźniej do 1 kwietnia 2022 r.

4. W drugim etapie konkursu prace zostają ocenione przez komisję konkursową 

powołaną przez koordynatora konkursu.

CELE KONKURSU

1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej

2. Wyrażanie wrażliwości artystycznej 

3. Rozwijanie uzdolnień plastycznych

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Technika pracy konkursowej to rysunek wykonany kredkami pastelowymi na białej 

kartce papieru o formacie A4.

2. Praca powinna być zgodna z tematem konkursu.

3. Pracę konkursową należy wykonać w szkole, podczas lekcji edukacji plastycznej 

przeprowadzonej w okresie 21-25 marca przez wychowawcę klasy, w ustalonym 

i ogłoszonym przez niego dniu.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na udział

dziecka w konkursie przez wysłanie wiadomości przez e-dziennik do wychowawcy 

klasy o treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) na udział



w konkursie plastycznym”Wiosna w przyrodzie”. 

5. Wyrażenie zgody na udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz na 

nieodpłatną publikację złożonej pracy plastycznej.

6. Praca konkursowa powinna zawierać informacje o uczestniku: imię, nazwisko, klasę.

7. Praca niespełniająca warunków regulaminu nie będzie podlegała ocenie 

konkursowej.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

1. Komisja konkursowa powołana przez koordynatora konkursu ocenia prace 

plastyczne i ustala listę laureatów.

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

• zgodności z tematem konkursu,

• inwencji, pomysłowości,

• wrażenia estetycznego.

3. Laureaci pierwszego etapu konkursu otrzymują dyplomy, dla zwycięzców 

przewidziane są nagrody.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do 8 kwietnia przez 

facebook szkolny i stronę internetową.


