
 
  

REGULAMIN 

konkursu plastycznego  

„Tradycje Wielkanocne” 
 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku   

 

 

CELE KONKURSU: 

- zachęcanie uczestników do kultywowania i szanowania tradycji  

związanych ze świętowaniem Wielkanocy; 

- zaprezentowanie możliwości twórczych dzieci w ich naturalnej,  

spontanicznej fascynacji światem i rzeczywistością; 

- pokazanie różnych technik i sposobów wykonywania prac przez dzieci; 

- promowanie twórczości dzieci; 

- budowanie partnerskiej współpracy; 

- integrowanie różnych środowisk. 

 

ZADANIE KONKURSOWE  

 

polega na wykonaniu pracy plastycznej płaskiej w formacie A4 lub przestrzennej 

dowolną techniką. Tematem pracy konkursowej są tradycje wielkanocne.  

Liczymy na wyobraźnię i pomysłowość uczestników.  

 

 

FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

- uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych; 

- każda szkoła może przesłać 3 prace indywidualne w każdej kategorii, 

- do prac należy dołączyć podpisaną zgodę na udział w konkursie  

i przetwarzanie danych osobowych (zał.1) oraz metryczkę pracy (zał.2); 

- prace uszkodzone albo niespełniające warunków regulaminu nie będą 

brane pod uwagę; 

- wszystkie prace konkursowe spełniające wymogi określone w regulami-

nie będą eksponowane; 

- pracę uczestnik wykonuje samodzielnie. 

 

 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

 

1. Prace zostaną ocenione w 2 kategoriach wiekowych: 

- kategoria I (szkoła podstawowa klasy I-III) 

- kategoria II (szkoła podstawowa klasy IV-VIII) 

 

2. Zostaną przyznane I, II i III miejsca w każdej kategorii oraz dopuszcza się 

przyznanie wyróżnień.  

 

3.  Przy ocenie będą brane pod uwagę: 

a) twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, 

b) ogólna estetyka wykonania prac, 

c) stopień opanowania technik plastycznych, 

 

 

TERMINY: 

1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 29.03.2023r. 

Prace należy dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II  

w Olecku, ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko 

Informacje: Danuta Baranowska sp3@olecko.edu.pl 

 

2. Komisja konkursowa oceni prace do 31.03.2023r.  

Wyniki pracy komisji zostaną opublikowane w dniu 4.04.2023r. na stronie inter-

netowej szkoły: https://sp3olecko.edupage.org/ 

O miejscu i terminie odbioru nagród organizator poinformuje szkoły telefonicz-

nie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana 

Pawła II w Olecku. Po ogłoszeniu wyników konkursu będzie możliwość odebra-

nia swoich prac konkursowych w szkole do 5.04.2023r.  


