Regulamin
szkolnego konkursu plastycznego w ramach
projektu
pt. ,,TECZKA DLA PIERWSZAKA”
1. Organizator:
Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne pod patronatem Pani Dyrektor SP 312 Ewy Adamskiej
ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
2.
•
•
•

Cele konkursu:
integracja społeczności szkolnej,
rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej.

3. Uczestnicy:
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-VIII.
4.
•
•
•

Warunki uczestnictwa w konkursie:
prace wykonujemy samodzielnie,
każdy uczestnik może oddać jedną pracę tylko w swojej kategorii,
udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i umieszczenie prac
na internetowej stronie szkoły oraz szkolnym FB.

ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:
I klasa - wykonaj projekt obrazka do kolorowanki przedstawiającej budynek naszej szkoły,
II klasa - wykonaj obrazek do kolorowanki na temat „Bezpieczna droga do szkoły”,
III klasa - zaprojektuj obrazek do kolorowanki ilustrujący wybraną bajkę autorstwa Ewy
Szelburg-Zarembiny – patronki naszej szkoły,
IV klasa - wykonaj projekt obrazka do kolorowanki pod hasłem „Sport w naszej szkole”,
V klasa - stwórz obrazek do kolorowanki pod hasłem „Szkoła marzeń”,

VI klasa - wykonaj obrazek do kolorowanki, krótki „pasek” komiks ( 3-4 kadry) w formie
obrazka do kolorowanki, pokazujący dobre postawy ucznia nie tylko w szkole,
VII klasa - napisz krótki wiersz na temat naszej szkoły lub zaprojektuj logo Rady Rodziców,
VIII klasa - zaproponuj hasło promocyjno-powitalne szkoły, wykorzystujące frazę
"kolorowa szkoła”.
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE ZNAJDZIESZ W ZAŁĄCZNIKU - LINK:
WSKAZÓWKI DO WYKONANIA OBRAZKA DO KOLOROWANKI:
• prace wykonujemy w formacie A4, korzystając z czarnych cienkopisów, flamastrów,
pisaków, etc.
• stosujemy duże kształty obrysowane wyraźnymi konturami unikając zbyt wielu
szczegółów,
• pamiętamy, że to prezent dla kolegi lub koleżanki w wieku 7 lat :-),
• pracę można wykonać ręcznie lub techniką cyfrową,
• na odwrocie pracy dołączamy metryczkę (imię, nazwisko, klasa).
5. Nagrody:
• komisja konkursowa wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej,
• autorzy nagrodzonych prac otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe,
• nagrodzone prace trafią jako kolorowanki do uczniów klas pierwszych w ramach projektu
pt. „TECZKA DLA PIERWSZAKA”.

6. Przekazywanie prac:
Prace składamy do dnia 21 maja 2021r. do:
• p. Krystyny Wrzosek-Raźniak w sali nr 120
• p. Anny Jóźwik w sali 209
• p. Moniki Durjasz ( blok sportowy w obu budynkach)
Uczniowie klas VII-VIII swoje prace przygotowane techniką cyfrową mogą przesyłać
również na czat prywatny TEAMS do p. Moniki Durjasz.

