
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY 

 

1.Organizatorzy:         

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, 

 Zespół Artystyczny Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.                                                                                                                          

 2. Cele konkursu:  

 rozwijanie zdolności twórczych, 

 rozbudzanie wyobraźni plastycznej, 

 pogłębianie wiedzy na temat symboliki bożonarodzeniowej, 

 poszanowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. 

3. Zasady uczestnictwa: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0– VIII SP  

 jeden uczeń jest autorem tylko jednej pracy,  

 udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczniów, 

 prace przechodzą na własność organizatorów, 

 organizator zastrzega sobie prawo publikowania zdjęć prac konkursowych w prasie oraz 

Internecie, 

 wymiary pracy: wysokość od 10 cm do 30 cm, 

 sposób wykonania: forma przestrzenna, technika dowolna. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie 3 ZDJĘĆ PRACY ( przód, tył, bok ) oraz  KARTY 

ZGŁOSZENIA i ZGODY na pocztę służbową koordynatorów konkursu: 

 p. Agnieszka Naglewska – naglewska.a@szkola-tuliszkow.pl 

 p. Katarzyna Derucka - derucka.k@szkola-tuliszkow.pl  

do dnia 09.12.2020 r. do godz. 18.00. Po tym terminie przesłane zgłoszenia nie będą          

zakwalifikowane do konkursu. 
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5.Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy 

uczestnictwa oraz punkty wliczane do oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, natomiast dyplomy 

i nagrody uczniowie otrzymają po powrocie do nauki stacjonarnej. 

5. Przebieg konkursu: 

 konkurs trwa od 09.11.2020 r. do 09.12.2020 r. 

 termin składania prac do 09.12.2020 r. w formie online, 

 organizatorzy powołują komisję konkursową, która dokona oceny prac , 

 Jury konkursu przydzieli nagrody w 4 kategoriach: a) 0, b) I-III, c) IV-VI, d) VII-VIII 

 wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w Tuliszkowie: 

www.szkola-tuliszkow.pl, 

 decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

6.Kryteria oceny:  

- zgodność z tematyką, 

- pomysłowość 

- estetyka, 

- oryginalność. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 


