REGULAMIN
MIEDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„75 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 247 im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie, która realizuje projekt edukacyjny pt.
„75 rocznica Powstania Warszawskiego ”w ramach Warszawskich
Inicjatyw Edukacyjnych.
2. Przedmiotem konkursu jest poprzez twórczość plastyczną wyrażenie
miłości do Ojczyzny, podziw dla znaczących postaci walczących o naszą
Warszawę oraz szacunek do symboli narodowych.
3. Konkurs plastyczny kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół bielańskich
m.st. Warszawy.
CELE KONKURSU
1. Włączenie się w obchody 75 rocznicy wybuchu powstania
warszawskiego.
2. Przypomnienie historii, podziw i duma z dokonań własnego narodu oraz
szacunek do symboli narodowych.
3. Pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży, zachęcenie do twórczych
rozwiązań plastycznych oraz poszukiwań własnego artystycznego wyrazu.
ADRESACI KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów bielańskich szkół podstawowych i
gimnazjum:
grupa konkursowa kl. I - III
grupa konkursowa kl. IV - VI
grupa konkursowa kl. VII – VIII
grupa konkursowa- Gimnazjum
2. Format pracy: A3 lub A4.
3. Wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną ( rysunek, grafika,
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, techniki mieszane).
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4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę plastyczną wykonaną
indywidualnie i samodzielnie.
5. Zgłoszone prace na odwrocie powinny zawierać : imię, nazwisko autora,
klasę, nazwę, numer szkoły, adres szkoły oraz imię i nazwisko
nauczyciela nadzorującego ( załącznik nr 1).
6. Prace laureatów zostaną wydrukowane i umieszczone na stronie
organizatora konkursu oraz w gazecie bielańskiej.
HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 25 marca 2019r. Prace należy składać do 6 maja
2019 roku w sekretariacie SP 247do godz.15.00, lub na adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 im. Kazimierza
Lisieckiego Dziadka”, 01- 951 Warszawa ul. Wrzeciono 9.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 29
maja 2019 roku w SP 247.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
wręczenia dyplomów i nagród.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą
mailową do szkół.
5. Laureaci konkursu oraz wspierający ich nauczyciele zostaną zaproszeni
drogą mailową lub telefonicznie do udziału w finale konkursu, na którym
odbędzie się odbiór dyplomów i nagród. Zorganizowana zostanie w
szkole wystawa, którą podziwiać będzie można również we wrześniu
2019r.
TEMATYKA PRAC
1.
2.
3.
4.

Klasy I-III - „Mały powstaniec, dzieci walczące”
Klasy IV-VI - „ Powstańczy dzień, żołnierze, sanitariuszki”
Klasy VII- VIII - „Walka, uzbrojenia, prasa, plakaty”
Gimnazjum – „Bataliony – Zośka, Wigry...”

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
- zgodność przekazu z celem konkursu,
- pomysłowość i oryginalność,
- walory artystyczne i estetyczne,
- ocena w czterech kategoriach wiekowych:
str. 2






klasy I – III
klasy IV – VI
klasy VII – VIII
Gimnazjum

NAGRODY
1. Autorzy zwycięskich prac otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez
organizatora konkursu.
2. Prace laureatów zostaną skserowane i umieszczone na stronie internetowej
organizatora oraz w gazecie bielańskiej.
3. Do Komisji Konkursowej oceniającej prace wejdą dyrektor SP 247 pani Marta
Butryn i organizatorki konkursu Bogumiła Wojda , Milena Owsianka i Milena
Kowalczyk.
UWAGI KOŃCOWE
Prace podpisane nieczytelnie lub nie spełniające wymogów regulaminu nie
będą brały udziału w konkursie.
Prace plastyczne dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora,
który zastrzega sobie prawo do ich publikacji i ekspozycji.

Informacje na temat konkursu:
Bogumiła Wojda – nauczyciel plastyki, telefon- 507 863 730
Milena Owsianka- nauczyciel wspomagający, telefon- 697 711 890

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY POWODZENIA!
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