
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO 

 „Polska jest w NAS” 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs plastyczny organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Pomnik Zwycięstwa 

1920 r.   w Markach w ramach udziału u Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Młodych 

Patriotów”. 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest : 

 Edukacja patriotyczna i obywatelska dzieci i młodzieży. 

 Uwrażliwienie na wartości patriotyczno- narodowe. 

 Zainteresowanie uczniów tematyką patriotyczną, a w szczególności 

niepodległościową. 

 Pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, kreatywności. 

  Stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową, 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego 

wykorzystania czasu wolnego. 

 Kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez udział  

w wystawie prac pokonkursowych .  

  Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach. 

2. Wyróżnione zostają 3 kategorie wiekowe: 

Klasy 1-3 

Klasy 4-6 

Klasy 7-8 



3. Konkurs odbędzie się terminie 03.11- 30.11.2020r. Ogłoszenie wyników konkursu 

odbędzie się w grudniu, natomiast wystawa wszystkich prac konkursowych- podczas 

uroczystego apelu z okazji Święta Szkoły w maju 2021r. 

4. Konkurs polega  na opracowaniu pracy plastycznej związanej z symbolami 

narodowymi: godło Polski, flaga biało-czerwona, hymn „Mazurek Dąbrowskiego” 

 i prezentacja ich na tle jednego wybranego wydarzenia z historii Polski . 

5. Każdy z uczestników wykonuje indywidualnie pracę plastyczną lub plakat związany  

z tematem konkursu w formacie A3 lub A4. Technika wykonania prac konkursowych 

to: malarstwo, rysunek, kolaż lub techniki mieszane na papierze. 

6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca  

 imię i nazwisko oraz klasę autora. 

7. Zdjęcie lub skan pracy uczestnik wysyła do Pani Karoliny Hankały na adres 

h4151140@gmail.com lub do Pani Sylwii Baranowskiej na adres 

sylwia_baranowska@o2.pl 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej przez organizatora Komisji 

konkursowej. 

2. Komisja oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną, 

 zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 

 pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 

 formę estetyczną pracy, 

 wykorzystanie różnych technik plastycznych. 

3. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii wiekowych.  

 Uwagi dodatkowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
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2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą 

zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach. 

 

 


