
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
 

„Najpiękniejszy koń ” 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa w Głoskowie ,ul Millenium 76 

Opiekunowie: Jolanta Orzełowska Monika Trojanowska 

Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej klas I-III , IV-VIII 

 

Cele konkursu: 

• Inspiracja wyobraźni twórczej dzieci 

• Stworzenie możliwości rozwoju talentu 

• Prezentacja twórczej działalności dzieci 

• Promocja indywidualnych zdolności uczniów 

 

• Pracę należy wykonać dowolną techniką artystyczną  płaską  

• Format prac :  A-3 A-4 

 

• Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem oraz, oryginalne opracowanie tematu, wyraz artystyczny 

(kolorystyka, kompozycja), estetyka wykonania. 

 

• Termin składania prac do 31.10.2018 r. 
• Prace należy dostarczyć do Organizatora tj. Szkoła Podstawowa w Głoskowie ul 

Millenium 76 , z opisem na odwrocie dane uczestnika ,szkoła ,klasa ,opiekun. 

• Uczestnicy zgłaszający swoje prace do konkursu wyrażają tym samym zgodę na 

ekspozycję prac opatrzonych swoim imieniem i nazwiskiem, na publikację zdjęć prac 

i ich autorów oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. 

• Praca oddana na konkurs musi być pracą własną ,nigdzie wcześniej nie publikowaną i 

nieprzedstawianą na innych konkursach , oddanie pracy  na konkurs jest jednoznaczne 

ze złożeniem deklaracji o tych faktach .  

 

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród: 

Ogłoszenie wyników odbędzie się 15.11.2018r na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej w Głoskowie 

 
Kryteria wyboru i ocena prac: 

 

• Uczestnicy zostaną podzielenie na dwie grupy wiekowe : I-III i IV -VIII 

 

• Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję ,która 

będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy przez dziecko ,zgodność 

pracy z tematem ,wkład włożony w pracę , pomysłowość ,walory artystyczne poziom 

artystyczny , estetykę prezentowanych prac . 

 

• Spośród nadesłanych prac Jury ,wybierze pracę ,które zostaną nagrodzone  I , II, III 

miejscem  w każdej kategorii wiekowej . 

  

• Informacja o terminie rozdania nagród zostanie podana na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej w Głoskowie. 

 

• Uczestnicy konkursu, których prace zostaną wyłonione otrzymują nagrody. Nagrody 

są przewidziane za 1, 2, 3 miejsce. 

 

 


