
KONKURS PLASTYCZNY 

„Kto ty jesteś? Polak Mały. 

Majowe święta w mojej małej ojczyźnie” 

W dzisiejszych czasach patriotyzm nabiera nowego znaczenia. Współczesny patriota to osoba 

dbająca o innych, odnosząca się z szacunkiem i godnością do świąt i symboli narodowych, 

znająca historię Polski, a także starająca się utrzymywać dobry wizerunek Polski i Polaków  

na świecie. Patriota jest dumny z tego, że jest Polakiem i szanuje polskie tradycje oraz pamięta  

o swoich przodkach i bohaterach narodowych. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi 

społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem, społecznością  

i rodziną. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, w którym Waszym zadaniem będzie 

przedstawić siebie jako nowoczesnego patriotę. 

 

REGULAMIN  
  

I  ORGANIZATORZY  

1. Świetlica szkolna. 

  

II  CELE KONKURSU  

1. Promowanie obchodzenia świąt narodowych. 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej  

i narodowej. 

3. Kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, 

świąt państwowych i rocznic.  

4. Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskich 

symbolach narodowych. 

5. Popularyzacja twórczości dzieci, rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych. 

Pozytywne spędzanie czasu wolnego bez komputera. 

 



III  ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III i IV-VIII. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych. 

3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie jedną, wcześniej nie publikowaną 

pracę plastyczną. Prace grupowe nie będą oceniane. 

4. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polski symbol narodowy. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną.  

6. Format prac A4 lub A3. 

7. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy wysłać w terminie do  25 kwietnia 

(wraz z wypełnionymi  formularzami dostępnymi na stronie internetowej  

oraz w Classroom świetlicy szkolnej). 

8. Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka  

oraz zgodę na udział w konkursie i zamieszczenie pracy w prezentacji należy dołączyć 

do zdjęcia pracy plastycznej swojego dziecka. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych.  

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac w prezentacji promującej Szkołę Podstawową nr 1 w Będzinie.  

11. Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace konkursowe.  

12. Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną  

w dwóch kategoriach wiekowych. Dodatkowo w każdej kategorii zostaną przyznane 

wyróżnienia. 

13. Jury rozstrzygnie konkurs w maju 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  

na stronie placówki. 

 

  

IV. OCENA PRAC 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie 

powołana przez organizatora. 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

3. Kryteria oceny: 



- zgodność pracy z tematem, 

- jakość wykonania (staranność, samodzielność, kreatywność, oryginalność ) 

- ogólne wrażenie artystyczne (kolorystyka, kompozycja, technika plastyczna)   

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej na konkurs. 

2. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w dniu wskazanym przez organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników. 

 

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 

Wychowawcy świetlicy szkolnej. 


