
Konkurs plastyczny na zakładkę do książki 

pt. „Pora na książkę”  

Cele konkursu: 

 promocja czytelnictwa, 

 kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej, 

 rozwijanie postawy twórczej, 

 uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach, 

 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, 

 kształtowanie umiejętności wypowiadania się przez kreacje artystyczną, 

 rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych u dzieci, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.  

Warunki udziału w konkursie: 

1.Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:                                                                

a)  grupa przedszkolna (wiek 5,6 lat),                                                                                                     

b)  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.                                                                                   

2.Temat: jednostronna zakładka do książki przedstawiająca motyw aktualnej pory roku - 

jesień.                                                                                                                                                 

3.Technika: dowolna technika plastyczna płaska (witraż, kolaż, wyklejanka, wydzieranka, 

mozaika, rysunek, itp.).                                                                                                                 

4.Format pracy : 21 cm x 6 cm.                                                                                                                       

5. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane.                                     

6.Układ kompozycji (pion/poziom): dowolny.                                                                                    

7.Z każdej szkoły/przedszkola można nadesłać maksymalnie 10 prac.    

8. Każda z prac powinna na odwrocie zawierać: imię i nazwisko autora pracy, kategorię 

wiekową, nazwę przedszkola/szkoły, mail do przedszkola/szkoły.                                                   

9.Prace (wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) należy złożyć osobiście lub 

przesłać pocztą w terminie do 20 października 2017 roku do godziny 15.00 na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 41 

ul. Okólna 31/39 

42-200 Częstochowa 

http://www.sp17.katowice.pl/index.php/komunikaty/20-artykuly-eweliny/1059-konkurs-plastyczny-dla-klas-i-iii-na-zakladke-do-ksiazki


10.Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołane przez organizatora.                         

11. Kryteria oceny prac: 

• pomysłowość, 

• oryginalność ujęcia tematu, 

• estetyka wykonania pracy, 

• samodzielność wykonania.                                                                                                                         

12. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie lub zniszczone nie będą podlegać ocenie jury.    

13. Komisja konkursowa przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.                                                     

14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc 

równorzędnych.                                                                                                                                               

15. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

szkoły a autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni mailowo o dacie wręczenia 

dyplomów i nagród rzeczowych. 

16.Regulamin Konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.sp41.czest.pl 

17.Nadesłane prace zostaną wyeksponowane w holu szkoły  

18.Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie www.sp41.czest.pl  

19. Wszyscy uczestnicy Konkursu ,poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu i dołączeniu 

karty zgłoszenia, akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatną 

publikację i eksponowanie pracy w prasie, Internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej do 

celów promocji Szkoły Podstawowej nr 41 w Częstochowie.  

Organizatorzy konkursu:                                                                       Dyrektor szkoły:                                                                                                                            
mgr Bożena Górniak                                                                           mgr Joanna Woźniak                                                                                                                                               
mgr Jolanta Malasiewicz 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu „Pora na książkę” organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 41 w Częstochowie 
 
1. Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………………  

2. Przedszkole/Szkoła……………………………………………………………………………………………………………. 

 3. Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

4. Telefon/Mail ………………………………………………………………………………………………. ……………………  

5. Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Oświadczam ,że powyższe dane są prawdziwe i aktualne a praca konkursowa jest wynikiem 
samodzielnej pracy autora.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 
wizerunku zgodnie z art.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 1997r. nr 133 , poz. 926, z późn. zm.).  
                                                                                            
                                                                                                      ………………………………………………….  
                                                                                                (podpis Rodziców lub opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

 

 

 

 


