Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego
PIĘKNEJ, DUMNEJ, NIEPODLEGŁEJ
Organizator: SP nr 50 we Wrocławiu z oddziałami gimnazjalnymi
Adresaci konkursu:
Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich oddziałów SP nr 50 w tym oddziałów
gimnazjalnych i przedszkolnych
Cele konkursu:
- uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów SP nr 50,
- popularyzacja historii, poprzez przybliżenie postaci historycznych,
- budowanie dumy narodowej, uświadomienie znaczenia symboli narodowych,
- rozwijanie twórczej ekspresji, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży
- eksperymentowanie w zakresie technik sztuki plastycznej
- prezentacja możliwości twórczych uczestników konkursu.
Tematyka:
Konkurs przewiduje następujący podział tematyczny dla poszczególnych kategorii
wiekowych:
Symbole narodowe: "Orzeł Biały" - oddziały 0 - III;
Bukiet dla Niepodległej - oddziały IV - VI;
Portrety postaci historycznych: "Ojcowie Niepodległości Polski"-oddziały
VII-VIII wraz z oddziałami gimnazjalnymi.
Technika

dowolna:

malarstwo,

rysunek,

grafika

(z

wyłączeniem

grafiki

komputerowej), wydzieranka, wycinanka, kolaż, fotokolaż i inne. Prac nie wyklejamy
materiałami sypkimi.
Dopuszczalne są prace przestrzenne (np. godło, kwiaty)
Format prac płaskich :
dowolny dla oddziałów 0-III,
dla klas IV-VIII i gimnazjalnych
Prace zbiorowe nie podlegają ocenie.

obowiązuje

format

A3

lub

większy

Kryteria oceny prac:
Prace oceni specjalnie powołana Komisja Konkursowa wg następujących kryteriów:

- zgodność z tematem
- estetyka wykonania
- walory artystyczne
- pomysłowość
- umiejętność posługiwania się wybraną techniką
Prace oceniane będą w 3 kategoriach:




kl.0-III
kl. IV- VI
kl. VII –VIII i klas gimnazjalnych

Termin dostarczenia prac upływa 29.10. 2018r.
W budynku B uczniowie oddziałów 0 - III prace składają u p. Jolanty Komorowskiej
Oddziały IV - VIII i gimnazjalne prace konkursowe dostarczają do nauczycielki
plastyki, p. Iwony Karandziej-(s.7 w budynku A).
Każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelną, napisaną drukowanymi literami
lub na komputerze, metryczkę: imię i nazwisko autora, nr klasy
Rodzic (opiekun prawny) wypełnia załącznik do regulaminu, w którym wyraża
zgodę na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych na cele
związane z konkursem i jego promocją.
Zachęcam serdecznie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie.
Iwona Karandziej

