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POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

Z OKAZJI 30-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU 

Każdy z nas ma w sobie siłę orła 

Regulamin konkursu 

I. Postanowienia ogólne: 

1.  Konkurs jest organizowany w celu uczczenia 30 – lecia Szkoły Podstawowej nr 3  

w Bieruniu 

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

 i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin konkursu dostępny jest  

w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej szkoły: www.sp3.bierun.pl 

3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr3 im. Orła Białego w Bieruniu 

II. Uczestnicy: 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

 

 I kategoria – klasy I – III 

 II kategoria – klasy IV – VI 

 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie. Szkoła biorąca udział w 

konkursie zobowiązana jest do dokonania wstępnej oceny i wyłonienia najciekawszych prac – nie 

więcej niż 10.  

 

III. Cele konkursu: 

 

 Rozbudzanie zainteresowań uczniów historią i tradycją symboli narodowych. 

 Budowanie poczucia własnej wartości. 

 Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

popularyzacja plastycznej twórczości dzieci. 

 

 

http://www.sp3bierun.pl/
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IV. Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

Technika pracy 

Technika wykonania pracy dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, techniki kombinowane  

na dowolnym podłożu. Wyklucza się techniki przestrzenne, używanie materiałów sypkich. 

 Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brały udziału w konkursie. 

 Format pracy - A3  

Każda praca powinna być opatrzona  metryką zawierającą: 

 imię, nazwisko, klasę i wiek autora, 

 adres szkoły, telefon, e – mail, 

 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca. 

 

V. Kryteria oceniania prac: 

Powołane jury oceniać będzie w szczególności: 

 kreatywność i estetykę, 

 samodzielność wykonania, 

 dobór materiałów i technik plastycznych, 

 ciekawe i oryginalne podejście do tematu. 

 

VI. Jury konkursu: 

Prace konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora 

 

VII. Postanowienia końcowe:  

Termin dostarczania prac osobiście lub pocztą do dnia 10 listopada 2015 r. 

Adres: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu 

ul. Węglowa 11 

43– 155 Bieruń 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie prac w materiałach promocyjnych szkoły zgodnie 

z ustawą z dn. 29 września 1997r. 

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12 grudnia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 3 

w Bieruniu podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 30- lecia szkoły. 

 

Nagrodzone prace opublikowane będą na stronie internetowej szkoły. 


