
1/2 
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

pt.: ,,Portret nauczyciela”. 

 

Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
 im. Szarych Szeregów w Poznaniu. 

 

1. Cele:  

• rozwój kreatywności plastycznej uczniów i ich wyobraźni; 

• popularyzacja dziedzin sztuki tj.:  rysunek , kolaż i grafika; 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami 

plastycznego wyrazu oraz działania w różnych  technikach i formach; 

• rozwój myślenia krytycznego; 

• prezentacja prac plastycznych uczniów w szkole w ramach wernisażu. 

 

2. Uczestnicy: uczniowie klas 4-7. 

 

3. Zasady konkursu: 

• konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia regulaminu; 

• na konkurs należy składać prace  rysunkowe lub grafiki, w formie kolażu 

o wymiarach A5- podpisane na ich odwrocie  imieniem i nazwiskiem 

oraz klasą - do Pani Karoliny Siwiak do sali 212; 

• praca powinna być wykonana zgodnie z tematem  Konkursu:  

,,Portret nauczyciela”; 

• uczestnik wykonuje pracę plastyczną indywidualnie i samodzielnie   

we wspomnianych technikach (prace zbiorowe i w innych technikach nie będą 

podlegały ocenie); 

• wykonawcy najlepszych prac zostaną uhonorowani zaprezentowaniem  

ich dzieł w holu szkoły oraz przez cały rok  szkolny na gazetce klasowej – w Sali 

laureatki lub laureata; 

• ogłoszenie laureatów konkursu -  do 20.pażdziernika 2022 r.  - w dzienniku 

Librus i na stronie internetowej szkoły. 

 

4. Forma i technika pracy: na konkurs należy składać prace rysunkowe  

lub grafiki o wymiarach A5; wykonane w dowolnej technice, na papierze  

albo podobraziu malarskim; praca na papierze powinna być przyklejona  

do kartki w dowolnym kolorze z bloku technicznego o wymiarach A4. 

 

5. Kryteria oceniania prac:   

• zgodność z tematem konkursu: ,,Portret nauczyciela”; 

• staranność wykonania; 
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• estetyka wykonania- schludność pracy ( niepogięta, czysta, itp.); 

• dobór środków plastycznych; 

• oryginalność pracy. 

  

6. Termin i miejsce konkursu: 

        

• Kiedy składamy prace?  Do 13. 10. 2022 r., do godziny 10.00; 

• miejsce  sala  212; 

• komu oddajemy prace?  do pani Karoliny Siwiak;  

• przebieg I etap: złożenie prac, II etap: ocena prac, III etap: ogłoszenie 

laureatów; 

• Ogłoszenie wyników ogłoszenie laureatów prac w Librusie i na stronie 

internetowej szkoły. 

 

7. Komisja konkursowa:   nauczyciel  mgr Karolina Siwiak wraz z  Gronem 

pedagogicznym - przedmiotów  artystycznych i Dyrekcją szkoły; 

          

8. Nagrody wykonawcy najlepszych prac zostaną uhonorowani m.in. zaprezentowaniem  

ich dzieł w holu szkoły oraz przez cały rok  szkolny na gazetce klasowej -  w sali 

laureata lub laureatki.  

 

 

 

Koordynator 

        

  Nauczyciel mgr Karolina Siwiak 

 

 

 


