
Szkolny Konkurs Plastyczny 

„Moja mała Ojczyzna – I miasto i wioska, to jeden nasz świat!” 

Organizator:  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie, Rada Rodziców 

Cele konkursu:  

 próba wyrażenia przez uczestników konkursu własnego stosunku do ,,Małej Ojczyzny” – 
rodzinnego domu, miejsca zamieszkania; 

 bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa  
kulturowego ( zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.); 

 ukazanie pięknych i ważnych miejsc w naszej gminie: miejsc pamięci historycznej, zabytków,   
krajobrazów, itp.; 

 wspieranie postaw patriotycznych; 

 rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną; 

 umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszym kręgom 
odbiorców. 

Uczestnicy konkursu:  

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie  
w dwóch kategoriach wiekowych: 

- kategoria I: klasy IV - VI 

- kategoria II: klasy VII – VIII 

Zadanie konkursowe:  

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie albumu na temat: „Moja mała Ojczyzna – I miasto 
i wioska, to jeden nasz świat!” 
Pracę plastyczną w formie albumu należy wykonać na papierze w formacie A4, w orientacji poziomej 
lub pionowej. Album zgłoszony do konkursu musi być wykonany indywidualnie i powinien składać się 
z minimum 6 kart, na których będą zamieszczone fotografie lub własnoręcznie wykonane rysunki 
miejsc czy obiektów (z terenu naszej gminy), szczególnie ważnych dla autora pracy. Każde zdjęcie bądź 
rysunek powinien być opatrzony krótkim komentarzem (co przedstawia; gdzie znajduje się 
prezentowany obiekt; dlaczego został umieszczony w albumie – dlaczego jest ważny dla autora). Strona 
tytułowa nie wlicza się do objętości albumu. Na odwrocie ostatniej strony (drukowanym pismem) 
należy umieścić imię i nazwisko autora oraz klasę.  
Podczas przygotowywania pracy można posługiwać się dowolną techniką plastyczną (np.: malowanie, 
rysowanie, wycinanie, wyklejanie itp.). 

Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych: 

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, którą powinien dostarczyć do organizatora do 31 maja 
2022 r. (prace przyjmować będzie nauczyciel plastyki – pani Małgorzata Gajda). 

Ocena prac konkursowych: 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów, którzy otrzymają dyplomy  
i nagrody rzeczowe. 



Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 03 czerwca 2022 r. 

Postanowienia końcowe:  

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. 

Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki 
elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawie. 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu. 

 


