
                                 Gminny Konkurs Plastyczny 

                                           „Ilustracja do ulubionej książki" 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie 

                                                                                          

Cele konkursu : 

• rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów 

• rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej 

• popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów 

•   umożliwienie prezentacji uzdolnień 
 Adresat: 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –VIII szkół podstawowych z terenu 

gminy Piaseczno; 

• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

a) I kategoria uczniowie klas I –III 

b) II  kategoria uczniowie klas IV -VIII 

Zadanie: 

• Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji do swojej ulubionej książki.   

 

Format i technika: 

• Format pracy A4 lub A3, techniką dowolną, płaską 
• Praca powinna zawierać tytuł zaprezentowanej książki 

• Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę (prace zbiorowe nie będą 
rozpatrywane) 

• Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą oddawane 

                                                                                                                                                           

Kryteria oceny pracy:                                                          

• oryginalność techniki plastycznej 

• ciekawe ujęcie tematu 

• estetyka i samodzielność wykonanej pracy 

Nagrody: 
Nagrodzone zostaną I, II, III miejsce przyznane w każdej kategorii wiekowej.  

Termin składania pracy: 

         Prace należy dostarczyć do szkoły organizatora do 30 kwietnia 2019 r.                                              

Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                                                 

im. T. Kościuszki                                                                                                                                         

ul. Milenium 76                                                                                                                                         

05-503 Głosków                                                                                                                                 

dopisek: biblioteka szkolna    

      Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie.                

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Szkole Podstawowej w Głoskowie                                           

(o dokładnym terminie organizator poinformuje  drogą mailową). 

       

       



Warunek udziału w konkursie:    

      Na odwrocie każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora 

pracy, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna. 

Dodatkowo każda praca powinna zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka zgodnie z załączonym wzorem. 

         

 

     Wzór oświadczenia: 

ZGODA rodziców/opiekunów prawnych 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ⃰  na udział mojego        

dziecka……………………………………………………..   klasa..........                                                  

w Gminnym Konkursie Plastycznym „Ilustracja do ulubionej książki” oraz publikowanie 

danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) i wyników uzyskanych przez moje dziecko 

w w/w konkursie na stronie internetowej organizatora.                                                                                                                            

………………….                              ………………………………….                                                                         

data                                                      podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


