
 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

 

NIEPODLEGŁOŚĆ WIDZIANA OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

 
 

 

Cele konkursu: 

 

 

 rozwijanie ciekawości poznawczej związanej z ojczyzną, jej historią, zwyczajami, 

tradycją i tożsamością narodową, 

 zaangażowanie uczniów w promowanie wartości patriotycznych w sposób twórczy i 

kreatywny, 

 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie znajomości technik plastycznych, 

 rozbudzenie wrażliwości estetycznej.  

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów  Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie. 

3. Jeden autor może dostarczyć jedną pracę plastyczną. 

4. Zadaniem uczniów jest stworzenie pracy plastycznej , będącej dowolną interpretacją 

zagadnienia Niepodległości Polski. Mile widziana będzie plastyczna interpretacja 

utworu literackiego traktującego o Niepodległości Polski. Pracę należy wykonać na 

papierze technicznym formatu A3. 

5. Praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie lub dopiętą do zakładki: 

imię, nazwisko autora pracy, klasa. 

6. W przypadku pracy, która będzie związana z utworem literackim należy dopisać w 

metryczce tytuł i autora tekstu. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

8. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do ich popularyzowania i eksponowania na wystawach. 

9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Prace będą oceniane w kategoriach:  klasy I-

III sp, IV – VIIsp. Przewidziane są nagrody – za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. 

10. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 



 

 

11. Kryteria oceny pracy plastycznej: 

  zgodność z tematyką konkursu, 

  samodzielność wykonania pracy, 

  oryginalność interpretacji zagadnienia Niepodległości Polski, 

  estetyka wykonania pracy, 

  ciekawa forma (technika, kompozycja). 

 

12. Termin nadsyłania prac: 05.06.2018r. 

 

13. Prace prosimy dostarczyć bezpośrednio do biblioteki szkolnej. 

 

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.06.2018r. Wyniki zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Zespołu Szkół nr 12. 

 

15. Wręczenie nagród odbędzie się 12.06.2018r. w bibliotece szkolnej. 

 

16. Z nadesłanych prac zostanie utworzona wystawa w budynku ZS nr 12 w Lublinie. 

 

17. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają Organizatorzy: 

p. Z. Jakóbczak  p. I. Wróbel 

 

 

                                                                      Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 


