Regulamin konkursu plastycznego w ZSP w Konarzynach
w roku szkolnym 2012/2013

Temat: Moja wieś jesienią.
ZAŁOŻENIA

Ideą konkursu jest pokazanie w formie plastycznej najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w
okolicy.
CELE

Rozbudzanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem. Uwrażliwienie na piękno swojej
miejscowości i więzi z Małą Ojczyzną. Poszukiwanie oryginalnych rozwiązań plastycznych poprzez
zastosowanie różnych technik.
UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej uczęszczających do świetlicy
szkolnej. Oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym.
TECHNIKA I FORMAT

Prace powinny być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową w formacie A-4.
TERMIN WYKONANIA

Konkurs odbędzie się w dniach 25.10-29.10.2012 r.
KRYTERIA OCENY PRAC

Prace oceniane będą w następujących kategoriach: kl. I, kl. II, kl. III.
Przy ocenie brana pod uwagę będzie zgodność z tematyką, twórcza pomysłowość i estetyka
wykonania. Praca nie spełniająca kryteriów nie będzie podlegała ocenie.
NAGRODY

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8.11.2012r. Komisja w składzie Irena Lemańczyk, Ewa
Modrzejewska dokona oceny prac plastycznych i wyłoni zwycięzców dla których przewidziane są
nagrody rzeczowe.

Organizatorzy
Ewa Modrzejewska
Irena Lemańczyk

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas I-III uczęszczające do świetlicy szkolnej.
Uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej.
Technika i format prac:
Prace powinny być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową.
Technika dowolna w formacie A-4.

Termin wykonania;
Konkurs odbędzie się w dniach 25.10-29.10 2012r.
Kryteria oceny prac
Prace oceniane będą na poziomach poszczególnych klas I-III.
Przy ocenie prac brana pod uwagę będzie zgodność z tematyką, twórcza pomysłowość, estetyka
wykonania.
-estetyka wykonania;
-zgodność z tematyką;
Ogólne informacje o konkursie
Konkurs skierowany

jest dla

uczniów

klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Przeprowadzony zostanie w dniach od 25. 10 –do 29.10 2012r.Warunkiem uczestnictwa jest
wykonanie indywidualnie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A-4.
Nagrody
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5.11.2012r.Komisja dokona oceny prac plastycznych na
poziomie poszczególnych klas i wyłoni zwycięzców dla których przewidziane są nagrody rzeczowe.

Organizatorzy
Ewa Modrzejewska
Irena Lemańczyk

