
REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO  

pt.:  „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD” 

 

Organizatorem konkursu jest Pani Joanna Kaptur – Konieczna –pedagog szkolny, doradca zawodowy  

 Cele konkursu: 

 umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu, 
 poznawanie zawodów, 

 rozwijanie zdolności plastycznych wśród dzieci 

 kształtowanie kreatywności, 

 zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich   

myśli 

 Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie 

 Zasady  udziału w konkursie  
 Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę konkursową w formacie A4. 

 Praca może być wykonana wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - 

rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp. na temat swojego wymarzonego 

zawodu. 

 Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę konkursową.  

 

 Czas i miejsce: 

 Zdjęcie lub zeskanowane prace plastyczne należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 

04.2020   roku do organizatora Joanny Kaptur - Koniecznej  na konto w platformie TEAMS 

lub adres aska_kaptur@op.pl 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 08.12.2019  roku przez zamieszczenie  informacji  na 

stronie internetowej szkoły. 

  Kryteria oceny: 

 Komisja konkursowa w składzie: mgr Małgorzata Sławek, mgr Anita Towarek, mgr Joanna Kaptur – 

Konieczna dokona oceny wykonanych prezentacji multimedialnych  biorąc pod uwagę: 

 zgodność treści prezentacji multimedialnej  z podanym tematem, 

 oryginalność i jasność przekazu oraz kreatywność, 

 walory techniczne i estetyczne, 

 poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji w pracy,  

Podsumowanie:  



W konkursie można wygrać nagrody, które otrzymają osoby za zajęcie pierwszego, drugiego i 

trzeciego  miejsca. Prezentacje multimedialne osób biorących udział w konkursie  będą prezentowane 

na stronie szkoły oraz w szkole.  Do każdej pracy proszę załączyć oświadczenie.   

Uwagi końcowe 

Uczestnik, który bierze udział w konkursie akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i 

mogą być wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie szkoły oraz 

do promocji szkoły. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka (imię,  

nazwisko, wiek)…………………………………………………………………………………… 

dla potrzeb promocyjnych konkursu plastycznego "Mój wymarzony zawód"  

…………………………………………………………………….       

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


