
KONKURS PLASTYCZNY

„DOUBLE-DECKER”
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkurs trwa od 23 kwietnia 2018 roku do 14 maja 2018 roku.
Szcegóły w regulaminie.



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„DOUBLE-DECKER” 

- czerwony, piętrowy autobus czyli symbol stolicy Wielkiej Brytanii 

I Organizatorzy konkursu: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie 

2. Nauczyciele języka angielskiego: Sylwia Darul i Izabela Stachurska-Szczap oraz nauczyciel 
plastyki: Monika Grzelak-Kozłowska. 

II Cele konkursu : 

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni twórczej dzieci                    
i młodzieży. 

2. Wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. 

3. Zachęcanie uczniów do angażowania się w życie szkoły. 

4. Popularyzacja języka angielskiego.  

5. Rozbudzanie zainteresowań wiedzą o krajach anglojęzycznych. 

III Tematyka i uczestnicy konkursu  

1. Tematem pracy plastycznej pt. „Double-decker” jest stworzenie przestrzennej pracy        
przedstawiającej symbol Wielkiej Brytanii jakim jest czerwony, piętrowy autobus. 

2. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV i V Szkoły Podstawowej 

IV Forma konkursu 

1. Projekt przestrzenny w technice dowolnej (makieta). 

2. Do projektu należy dołączyć samodzielnie wymyśloną nazwę pojazdu ( w języku angielskim) 
oraz umieścić ją w widocznym miejscu na makiecie ( pracy plastycznej). 

3. Każda praca plastyczna powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych        
osobowych ucznia.  

5. Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs 1 projekt. 

V Przebieg konkursu 

1. Konkurs trwa od 23 kwietnia do 14 maja 2018 roku 

2. Termin składania prac do 14 maja 2018 roku, miejsce: świetlica szkolna. 

3. Organizatorzy powołują komisję konkursową, która dokona oceny prac. 

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej             
w Tuliszkowie: www.szkola-tuliszkow.pl dnia 16 maja 2018 roku. 

http://www.szkola-tuliszkow.pl


5. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

6. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję      
konkursową. 

7. Członkowie komisji konkursowej wyłonią laureatów konkursu (I, II, III miejsce oraz              
2 wyróżnienia). 

VI Kryteria oceny prac 

Przy ocenie prac komisja konkursowa oceni następujące kryteria: 

1. Pomysłowość pracy 

2. Oryginalność 

3. Estetyka wykonania 

4. Zgodność z tematem i zasadami konkursu. 

VII Postanowienia końcowe: 

1. Prace uczniów zostaną zaprezentowane na terenie Szkoły Podstawowej po wyłonieniu        
laureatów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w formie elektronicznej. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 

Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorzy konkursu 

Sylwia Darul,  

Izabela Stachurska-Szczap, 

Monika Grzelak-Kozłowska. 


