V edycja Konkursu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50
na projekt witryny szkolnej strony internetowej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu
ogłasza V edycję
konkursu na projekt witryny szkolnej strony internetowej
SP nr 50 we Wrocławiu
Adresataci konkursu :
uczniowie SP nr 50 I i II etapu edukacyjnego
oddziałów przedszkolnych i oddziałów gimnazjalnych

oraz

Cele konkursu:
-umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu,
-rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej,
-rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,
-zachęta do współtworzenia strony internetowej,
-nadanie stronie dziecięcego , radosnego charakteru i młodzieńczej świeżości
Warunki uczestnictwa
-praca powinna być pracą płaską, wykonaną na papierze w formacie: 27cm x 8cm
-musi zawierać w swojej kompozycji 3 elementy:
 fragment budynku szkolnego A (z basenem) lub budynku B z dowolnej
perspektywy,
 pomnik przyrody – dąb „Nestor”(w centrum kompozycji),
 bawiący się przed szkołą uczniowie (np.na placu zabaw lub na boisku)
-uczniowie poszczególnych oddziałów powyższy temat przedstawiają w scenerii
charakterystycznej dla danej pory roku:
oddziały przedszkolne – jesień/zima,
oddziały gimnazjalne – wiosna/lato;
klasy I – zima ,
klasy II – jesień,
klasy III- lato,
klasy IV- wiosna,
klasy V – zima,
klasy VI- jesień,

klasy VII-lato,
klasy VIII- wiosna.
technika prac: dowolna technika plastyczna (np. kredki, pastele, farby akwarelowe,
tempera, techniki mieszane, techniki graficzne – w tym grafika komputerowa,
wykonana w dowolnym programie graficznym)
-praca powinna być wykonana samodzielnie, nigdzie wcześniej nie powinna być
prezentowana.
Formy przestrzenne i prace zbiorowe nie będą oceniane!
Rodzic (opiekun prawny) wypełnia załącznik do regulaminu, w którym wyraża
zgodę na udział dziecka w konkursie. Tym samym zgadza się na umieszczenie
pracy z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej szkoły oraz
wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na rzecz organizatora
konkursu.
Termin dostarczania prac upływa 25.10.2018r.
Prace konkursowe należy dostarczać w budynku A do nauczycielki plastyki p. Iwony
Karandziej (s.nr 7) i prowadzącej zajęcia komputerowe p. Alicji Stęclik-Piotrowskiej
(s.40) /grafika komputerowa/.Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej konkursem
koordynuje p.Jolanta Komorowska, w klasach gimnazjalnych nauczyciel zajęć
artystycznych.
Prace oceni specjalnie powołana Komisja Konkursowa wg następujących kryteriów:
-interpretacja wymaganych treści,
-walory artystyczne,
-kompozycja,
-warsztat pracy (umiejętność posługiwania się wybraną techniką).
Prace oceniane będą w 3 kategoriach:
kl.0-III
kl.IV- VI
kl.VII –VIII i klas gimnazjalnych
Nagrody:
 zwycięskie prace zostaną zamieszczone jako witryna strony internetowej SP
nr 50 w wybranym miesiącu roku kalendarzowego.
 wszyscy laureaci otrzymają podziękowania w formie dyplomów.

 wybrane prace uczestników konkursu zostaną również zaprezentowane
w Galerii <Łącznik> na wstawie pokonkursowej, a także w galerii na stronie
internetowej SP nr 50
Tegoroczna edycja konkursu przypada w szczególnym okresie świętowania 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.W związku z tym dla uczczenia tego
wydarzenia wszystkie zwycięskie prace będą umieszczane na stronie ze znakiem
graficznym symbolizującym barwy narodowe.
Serdecznie zapraszam w imieniu Pana Dyrektora do udziału w konkursie.
Iwona Karandziej

