
 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

„NIE DO PARY” 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW SP4 

 DO WZIĘCIA UDZIAŁU  

W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „NIE DO PARY”. 

KONKURS ZORGANIZOWANY JEST W NAWIĄZANIU 

 DO ŚWIATOWEGO DNIA ZESPOŁU DOWNA, 

KTÓRY OBCHODZONY JEST  

W PIERWSZYM DNIU WIOSNY - 21 MARCA.  

ZABAWNE, KOLOROWE, NIE DO PARY SKARPETKI  

STAŁY SIĘ MIĘDZYNARODOWYM SYMBOLEM TEGO DNIA.  

ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO WYKONANIA  

WESOŁYCH SKARPETEK  

DOWOLNĄ TECHNIKĄ PLASTYCZNĄ. 

 

 

 

CELE KONKURSU: 

 Uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa, 

 Rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi, 

 Kształtowanie empatii, 
 Rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni twórczej, 

 Budzenie zainteresować różnymi technikami plastycznymi. 

 

 



ZASADY UCZESNICTWA: 

 Każdy uczestnik może samodzielnie wykonać tylko jedną pracę plastyczną, 

 Praca musi być wykonana w formacie A4, 

 Do konkursu dopuszcza się różne płaskie formy plastyczne, 

 Każda praca musi zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko, klasę, 

 Uczniowie oddziałów przedszkolnych, klas edukacyjno – terapeutycznych i I –III prace 

przekazują wychowawcy. Natomiast uczniowie z klas IV – VIII zostawiają prace            

w pudełku umieszczonym w dyżurce szkolnej lub przesyłają na adres: 

piechocka.magdalena@czworka.edu.pl 

 Termin oddania prac 15. 03. 2021 r. 

 Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły w dniu 22. 03. 2021 r. 

OCENA PRAC: 

 Prace będą oceniane w obowiązujących kategoriach:  

- oddziały przedszkolne i edukacyjno – terapeutyczne,  

- klasy I – III, 

- klasy IV – VIII, 

 Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa. 

KATEGORIA OCENY: 

 Zgodność pracy z tematem, 

 Oryginalność, pomysłowość, 

 Estetyka wykonanych prac, 

 Samodzielność w wykonaniu pracy. 

TECHNIKA PRACY: 

 Technika dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka, collage… 

NAGRODY: 

 Przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla trzech najlepszych prac z każdej 

kategorii, 

 Laureaci z klas IV – VIII nagrody i dyplomy odbiorą w sekretariacie szkoły, natomiast 

pozostali laureaci otrzymają nagrody w klasie. 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

Magdalena Piechocka 

Aleksandra Jankiewicz – Warkocka  


