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Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego   

I ♥ GMINA LEŻAJSK 

organizowanego przez Szkołę Podstawową  im. Orła Białego w Giedlarowej 

 w ramach obchodów Dni Gminy Leżajsk 

 

 

 

Opiekunowie: Beata Czop, Dorota Pelc, Joanna Pracoń, Magdalena Urban 

 

 

CELE KONKURSU 

• rozwijanie postaw i wartości patriotycznych związanych z tożsamością kultury 

regionalnej, 

• rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności i piękna Gminy 

Leżajsk, 

• kształtowanie właściwego stosunku i przywiązania do rodzinnych stron, 

• kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody 

swojej małej Ojczyzny. 

 

TEMATYKA KONKURSU 

Prace powinny prezentować w formie plastycznej: najpiękniejsze i najciekawsze miejsca 

w Gminie Leżajsk /krajobrazy, architektura, przyroda itp./, zwyczaje i obrzędy, wydarzenia 

historyczne lub ciekawych ludzi związanych z Gminą Leżajsk. 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–VIII Szkoły Podstawowej 

w Giedlarowej. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną w formacie A4 

lub A3, wykonaną samodzielnie, dowolną techniką. 

3. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana: imię i nazwisko, klasa oraz tytuł 

pracy (może być również krótki opis tego co przedstawia praca). 

4. Organizator zastrzega sobie, że nie będzie zwracał uczestnikom konkursu 

przekazanych prac plastycznych. 

  

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Prace plastyczne należy dostarczyć wychowawcom lub jednemu z opiekunów 

konkursu /Beata Czop, Dorota Pelc, Joanna Pracoń, Magdalena Urban/ 

do dnia 27 maja 2022 roku. 

2. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kategoria I – uczniowie kl.I-III 

Kategoria II – uczniowie kl.IV-VIII 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 5-8.06.2022 roku. 

4. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i na 

Facebooku. 

5. Prezentacja prac w formie wystawy oraz odbiór nagród nastąpi we wskazanym 



przez Organizatora miejscu i czasie. 

6. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców w każdej kategorii wiekowej. 

Kryteria oceniania: zgodność pracy z tematem przewodnim, wkład pracy, pomysłowość, 

walory artystyczne, poziom artystyczny, estetyka prezentowanych prac. 

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion 

i nazwisk laureatów na stronie internetowej Organizatora oraz rozpowszechnianie 

prac plastycznych poprzez publiczne udostępnianie w wybranym miejscu i czasie. 
 

 

 

 


