
UWAGA KONKURS !!! 

 

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

        Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach 

 

 

I. CELE KONKURSU  

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni twórczej dzieci  

      i młodzieży.  

2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik         

plastycznych.  

3. Wzmacnianie pozytywnych uczuć związanych z domem i rodziną 

4. Angażowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów do wspólnego, twórczego i aktywnego   

spędzania wolnego czasu. 

 

II. TEMATYKA I UCZESTNICY KONKURSU:  

1. Tematem pracy plastycznej jest  „Mój bezpieczny dom” . 

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych    

im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach 

 

III. FORMA KONKURSU:  

1. Wszyscy spędzamy ostatnio bardzo dużo czasu w domu, ale dzięki temu mamy  

też możliwość bardziej poznać go i pokochać. Dlatego przedmiotem konkursu jest wykonanie 

makiety domu o dowolnej wielkości. Do realizacji zadania należy wykorzystać tekturę  

z kartonów różnych rozmiarów i papier. Technika dowolna: użyte materiały można łączyć 

taśmą klejącą, klejem do papieru, na gorąco lub innymi środkami. Powinny otwierać się drzwi 

i okna. Dom można ozdobić farbami, papierem kolorowym, krepą, grafiką itp.  

2. Nie używamy drewna ani metalu. 

3. Każda praca plastyczna powinna być podpisana: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.  

4. Każdy z uczestników może wykonać na konkurs 1 pracę. 

 

IV. PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU 

 1. Fotografię wykonanej pracy plastyczne należy przesłać do organizatora Izabeli 

Ostrowskiej-Tadla do dnia 01.06.2020r. Natomiast jeżeli wrócimy do szkoły dostarczyć  

ją w ostatnim tygodniu - przed zakończeniem roku szkolnego. 

2.  Dyrektor szkoły powoła komisję konkursową odpowiedzialną za ocenę prac i wyłonienie 

laureatów do nagrody. 

3. Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu: I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia. 

 

V. KRYTERIA OCENY PRAC  

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: 

 - pomysłowość techniki wykonania pracy,  

 - oryginalność formy, 



-  sposób zdobnictwa, 

 - estetykę wykonania,  

 - zgodność z tematem i zasadami konkursu. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zaprezentowane na zakończenie roku szkolnego  

oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 

organizator: 

Izabela Ostrowska-Tadla 


