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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Konkurs plastyczny obejmuje program nauczania klas 1-3 oraz oddziału 

przedszkolnego. 

2. Zadania stawiane uczniom powinny sprzyjać kształtowaniu właściwych, 

aktywnych postaw wobec ochrony środowiska oraz w rozwijaniu uzdolnień 

plastycznych uczniów. 

§ 2 

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Szkoła Podstawowa im. Juliusza 

Słowackiego  w Małochwieju Dużym pod przewodnictwem nauczycieli: 

Jolanty Kawęckiej, Jolanty Sadowskiej  i Marzeny Sokół, który określa 

zadanie i regulamin konkursu. 

§ 3 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 oraz oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w 

Małochwieju Dużym i przeprowadzony będzie na  etapie szkolnym. 

 

 

II. CELE KONKURSU 

 kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko 

naturalne, 

 motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego 

środowiska przyrodniczego, 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 

 zdobywanie wiedzy proekologicznej, 

 rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się różnymi technikami 

plastycznymi w celu wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji, 

 rozwijanie zainteresowań artystycznych i twórczych wśród uczniów. 

 



III. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Organizator przedstawia regulamin konkursu dyrektorowi szkoły. 

2. Dyrektor szkoły przekazuje go nauczycielom i uczniom klas 0-4. 

3. Dyrektor szkoły upoważnia nauczycieli klas 0-4 do przeprowadzenia 

konkursu szkolnego. 

4. Prace konkursowe dostarczają Organizatorowi wychowawcy klas 0-4 w 

terminie do  30 października 2020 r. 

5. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię  i nazwisko 

autora pracy, klasa, imię i nazwisko opiekuna. 

6. Technika i wymiary prac: prace mogą być wykonane dowolną techniką                               

malarską w formacie A3 oraz mogą być prace przestrzenne wykonane np. 

z plasteliny lub modeliny, usytuowane na bloku technicznym w formacie 

A4. 

7. Oceny prac i przyznania nagród dokona komisja konkursowa. 

8. Prace konkursowe będą oceniane według kryterium: 

 - oryginalność, 

 - pomysłowość,  

 - estetyka.  

9. Organizator powiadomi uczniów o wynikach konkursu w dniu 

3 listopada 2020 r.  

 

IV. NAGRODY 

1. Wręczenie nagród połączone z wystawą prac odbędzie się w Szkole 

Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym, w dniu 

5 listopada 2020 r. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe 

dyplomy sfinansowane przez Gminę Krasnystaw. 

3. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają 

pamiątkowe podziękowania. 


