
Regulamin Konkursu Plastycznego 

Bohaterowie z wierszy Jana Brzechwy na szkolnych korytarzach… 

 
I. Organizatorzy: 

 Dyrektor Szkoły 

 Rada Rodziców 

 Nauczyciele: Anna Kolankiewicz, Anna Zgórecka, Izabela Matela,  

Katarzyna Wagner, Ilona Ostatkiewicz-Mostek 

 

II. Cele konkursu: 

 Kształtowanie wrażliwości artystyczneji kreatywności uczniów poprzez wykonanie 

projektu 

 Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej 

 Umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum 

 Popularyzowanie treści wierszy Jana Brzechwy 

 Kształtowanie wśród uczniów współpracy z rodzicem/opiekunem 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

 

a. Konkurs skierowany jest dla Uczniów oddziałów przedszkolnych, oddziałów ZET, 

 klas I-III, klas IV-VI oraz ich Rodziców / Opiekunów 

 

b. Tematyka pracy dotyczy wykonania projektu bohatera z wybranego wiersza / wybranych 

wierszy Jana Brzechwy 

 oddziały przedszkolne, oddziały ZET, uczniowie klas I-III: malowidło na ścianę 

 uczniowie klas IV-VI:  graffiti na ścianę 

 

c. Format projektu: A-3 

 

d. Wykonawcy projektu: Uczeń +    Rodzic / Opiekun / osoba dorosła 

 

e. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię, nazwisko 

autora/ów, klasa 

 

f. Termin przekazania projektów: do 2 lutego 2015 roku  do wychowawców klas 

Wychowawcy są zobowiązani do dostarczenia prac organizatorom w wyznaczonym terminie. 

 

g. Rozstrzygnięcie konkursu: do 6 lutego 2015 roku 

 

h. W skład jury wchodzi: Dyrekcja Szkoły, Przedstawiciel Rady Rodziców, Nauczyciele-

organizatorzy.  

 

 jury zastrzega sobie prawo do wyłonienia nieograniczonej liczby zwycięskich 

projektów 

  jury pod uwagę weźmie: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, 

oryginalność, pomysłowość 

 

 



 

 

 

 

IV. Nagroda główna: 

 Pomalowanie szkicu swojego zwycięskiego projektu, przez ich autorów 

(Uczeń +   Rodzic / Opiekun / osoba dorosła) oraz umieszczenie podpisu na ścianie. 

Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców gwarantują farby potrzebne do pomalowania ścian wg projektów. 

 

V. Realizacja: 

 ferie zimowe 

 w przypadku nie ukończenia prac malarskich,dokończenie prac popołudniami 

 lub/i  w weekendy 

 

VI. Ewentualne pytania prosimy kierować do nauczycieli –organizatorów: 

Anna Kolankiewicz- sala 9 

Izabela Matela- sala 10 

Anna Zgórecka- sala14 

Katarzyna Wagner, Ilona Ostatkiewicz- Mostek- sala 16 

 

 

Gorąco zapraszamy Uczniów i Rodziców/Opiekunów do udziału w konkursie  

 

 

 

 


