
Konkurs plastyczny 

„1918-2018 

POLSKA PIĘKNA I NIEPODLEGŁA” 

CELE KONKURSU 

 kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej,  

 poszerzenie wiedzy historycznej uczniów edukacji wczesnoszkolnej, 

 kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania wydarzeniami związanymi 

z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości,  

 chronienie przed zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, 

 wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 

 umiejętność wykorzystywania motywów patriotyczno – historycznych (postacie, symbole, 

wydarzenia) w twórczości artystycznej. 

Warunki uczestnictwa  

 Tematem konkursu jest wykonanie plakatu upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

 Zadaniem uczestników jest przedstawienie pracy plastycznej - plakatu w formacie A3 

nawiązującego do tematu konkursu, poprzez pokazanie przeżyć ukazujących szeroko 

pojęte postawy obywatelskie, postrzeganie przez małe dzieci Ojczyzny, 100 lat 

Niepodległości, np. poprzez pokazanie: postawy obywatela, postaci historycznych, 

Ojczyzny, Niepodległość Polski czy symboli narodowych: flagi, hymnu lub godła, itp. 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III.  

 Każdy z uczestników przygotowuje tylko jeden plakat wykonany dowolną techniką 

płaską: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.  

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie prac związanych z tematem 

konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 listopada 2018 r. Prace można 

składać do wychowawców lub do sali nr.19.  

 Do każdej pracy powinna być załączona na odwrotnej stronie „metryczka” zawierająca 

następujące dane: Imię i nazwisko uczestnika, klasa. 

Przebieg konkursu  

1. Prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu poddane zostaną ocenie przez Komisję Konkursową 

wybraną przez Organizatora w następujących grupach:  

grupa I – uczniowie klas I 

grupa II – uczniowie klas II 

grupa III – uczniowie klas III 



2. Kryteria oceny: 

- zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu 

- pomysłowość i stopień trudności 

- oryginalność i kreatywność w zakresie przedstawienia tematu 

- walory artystyczne (m.in. kompozycja, kolorystyka, technika).  

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za trzy najlepsze miejsca w każdej kategorii.   

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie. 

Uwagi końcowe  

1. Udział w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.  

2. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych 

uczestnika (imię i nazwisko, klasa) w celach organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

3. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. 

4. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac biorących udział w 

konkursie, łącznie z podaniem danych autorów w celach promocji, a także do ekspozycji 

prac na wystawie konkursowej. 

 

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w trakcie uroczystej akademii 

z okazji 11 Listopada – Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. 

  

 

 


