Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego
„Mój wymarzony prezent gwiazdkowy”
dla dzieci klas I – III oraz IV - VI
Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich

§1
Cele konkursu
1. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kreatywności.
2. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
3. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.
4. Rozbudzanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.
5. Możliwość zaprezentowania swoich marzeń.

§2
Informacje ogólne
1. Głównym Organizatorem konkursu jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich.
2. Koordynatorem oraz pomysłodawcą konkursu jest: Ewa Kopeć – przewodnicząca
Samorządu Szkolnego
3. Termin konkursu: 01 – 14. 12. 2020r.
4. Temat prac konkursowych: „Mój wymarzony prezent gwiazdkowy”.
5. W konkursie mogą brać udział dzieci klas I –III oraz IV –VI Prywatnej Szkoły
Podstawowej w Końskich.

§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 lub A3,
dowolną techniką płaską.
2. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez
dziecko pod kierunkiem rodzica/ opiekuna.
3. Każda praca może mieć tylko jednego autora.
4. Oceny prac dokona komisja powołana przez koordynatora konkursu, w skład której
zasiądzie trzech nauczycieli naszej szkoły.

5. Pracę należy przesłać w formie zdjęcia (dobrej jakości) poprzez pocztę
elektroniczną na adres e-mail szkoły:
sekretariat@spkonskie.edu.pl
oraz dostarczyć do szkoły w formie papierowej w terminie 01-14 grudnia 2020 r.
umieszczając w tytule wiadomości „konkurs – Mój wymarzony prezent
gwiazdkowy”, w treści wiadomości podając: imię i nazwisko dziecka, wiek
(rocznikowo) oraz klasę.
Każda praca powinna być wysłana osobnym mailem.

§4
Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powołana przez koordynatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac
laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory
estetyczne.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2020 r.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
5. Wyłonieni laureaci konkursu zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową,
oraz poprzez platformę Teams przez swoich wychowawców a regulamin konkursu
zostanie zamieszczony w plikach.
6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody za miejsca I-III oraz po jednym wyróżnieniu
w dwóch kategoriach wiekowych:
•

Uczniowie klas I –III

•

Uczniowie klas IV - VI

7. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na wręczenie nagród przewidziane w styczniu
2021r. (organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tej decyzji w zależności od
aktualnej sytuacji epidemicznej).
8. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.

Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym,
według wzoru:

NAZWISKO ………………………………………………………………………….
IMIĘ …………………………………………….……………………………………
KLASA………………………………..

ADRES E-MAIL UCZESTNIKA…………………………………………………..
NAZWA SZKOŁY……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..
ADRES

……………………..………………………………………………………....………
………………………………………………………………………………………..
E-MAIL SZKOŁY…………..…………………………………………………………

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA
Kategoria:
kl. I-III szkoła podstawowa;

kl. IV-VI szkoła podstawowa

* podkreśl właściwą kategorię

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW
PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃSKICH
„MÓJ WYMARZONY PREZENT GWIAZDKOWY”

Uczestnik:
Imię i nazwisko
..........................................................................................................................

Data urodzenia ………………………………………………………………
klasa..................................................................................................................

10. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przeze mnie samodzielnie i jestem
jej jedynym autorem.
11. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na
udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
12. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

…………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

