
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pt. „PORTRET  MOJEJ RODZINY” 

 

1. Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do dzieci i uczniów  Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Sierpcu z: 

▪ Oddziału przedszkolnego 

▪ Szkoły Podstawowej  

▪ Szkoły Branżowej I Stopnia 

▪ Szkoły Przysposabiającej do Pracy  

2. Cele konkursu:  

▪ zachęcenie rodziców, wychowawców do rozmów  o wartościach rodziny  

▪ podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego 

człowieka, promowanie spędzania wspólnego czasu w gronie rodzinnym 

▪ rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi 

▪ przedstawienie oczami dziecka i młodzieży pozytywnych aspektów płynących 

z integracji i tolerancji wobec siebie i środowiska rodzinnego. 

3. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest wykonanie pracy  

  pt. „Portret mojej rodziny”.  

4. Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje rodzic za pośrednictwem wychowawcy. 

Wychowawcy przesyłają zdjęcia z opisem (imię , klasa i szkoła) na adres e-mail 

organizatora: aleksandra.melibruda@wp.pl  w terminie do 10 czerwca 2020 r.  

5. Każdy uczeń biorący udział w konkursie może zgłosić jedną pracę. 

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek, grafika, collage itp.) oraz 

dowolnym formacie. 

7. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które nie były nigdy wcześniej przekazywane 

i  publikowane, nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

8. Ocenie będzie podlegać: zgodność z tematem konkursu, estetyka pracy, indywidualne 

ujęcie tematu, wybór techniki.  
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, 

umieszczania ich na: stronie internetowej ośrodka, facebooku,  i w innej formie 

podając imię oraz klasę autora pracy. 

10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

11. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w trzech kategoriach:  

a) I kategoria wiekowa – oddział przedszkolny oraz klasy I-III  

b) II kategoria wiekowa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej  

c) III kategoria wiekowa – klasy I-III szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy 

12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 czerwca 2020 r. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymają pamiątkowy dyplom i nagrodę. 

13. Wyniki zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu: www.soswsierpc.pl i Facebooku 

szkolnym.  

14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach 

niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice i uczniowie biorący udział w konkursie.  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 Organizatorzy 

 

Anna Kowalczyk 

Aneta Przymyłska 

Marek Stasiak 

Aleksandra Melibruda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


