
REGULAMIN KONKURSU 

“ Arcydziełko -naśladujemy wielkich mistrzów malarstwa ” 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej  

im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 

 

§ 1 Konkurs 

 

1.  Cel konkursu  

- przybliżenie uczniom dzieł znanych artystów malarstwa, 

- rozwijanie zainteresowania sztuką  

- twórcza organizacja czasu wolnego oraz zachęcenie uczniów do aktywnego 

udziału w konkursie, 

- ćwiczenie spostrzegawczości oraz sprawności manualnej, 

- rozwijanie talentów plastycznych. 

 

2. W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, wykonają prace plastyczne na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Temat prac plastycznych to: „ Arcydziełko – naśladujemy wielkich mistrzów 

malarstwa”.  

4. Konkurs rozpoczyna się 30.01.2023 r.  

5. Termin składania prac do organizatorów upływa 03.03.2022 r. 

 

§2  

Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania pracy 

plastycznej 

1. Tematem pracy plastycznej jest malarskie dzieło sztuki od zarania dziejów do 

współczesności. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie obrazu, który im się podoba,  jest  

inspiracją lub po prostu go lubią i starają się go odwzorować. 

3. Technika pracy: rysunek (dowolnymi kredkami, flamastrami, mazakami), farbami ( 

akwarele, plakatowe), 



      - Format A4 lub A3. 

4. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika. 

5. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może złożyć Organizatorom tylko jedną 

pracę plastyczną.  

6. Praca plastyczna nie może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę 

(w tym przy pomocy innych osób). 

7. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze (imię i nazwisko 

autora pracy, klasa oraz tytuł i autor oryginału). 

8. Prace należy składać u organizatorów konkursu (sala 48 i 42). 

9. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatora w związku 

z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu. 

10. Harmonogram 

30.01.2023 r. - rozpoczęcie konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych, 

28.02.2023 r. - zakończenie przyjmowania prac konkursowych, 

03.03.2023 r. - rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, ogłoszenie wyników na 

stronie internetowej szkoły. 

§ 3  

Wyniki Konkursu i nagrody 

1.Prace oceni komisja powołana przez Organizatorów. Komisja dokona oceny prac 

konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami: 

Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem, 

wpłynięcie pracy plastycznej w terminie. 

Kryteria wykonania – zgodność z oryginałem, ujęcie tematu, wybór techniki, 

staranność wykonania i samodzielność. 

2. Komisja przyzna I, II, III miejsce. 

3. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie 

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły. 

5. Prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane na wystawie w szkole. 

6. Prace konkursowe zostaną zwrócone autorom. 

 

 



 Organizatorzy  konkursu : 

p. Małgorzata Urbanek,  

p. Agnieszka Smółka- Rychlewska, 

p. Monika Makowiecka,  

p. Barbara Marczuk – Piotrowska 

p. Renata Strzelec  

 

 

 

 


