
XIX GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

„IWANOWICKIE PEJZAŻE"  

2021 

Tytuł: Cztery pory roku w Dolinie Dłubni  

Organizator:  Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie z Oddziałem 

Przedszkolnym.  

 

Cele konkursu:  

⮚ przedstawienie w jak najciekawszej formie piękna i specyfiki ziemi rodzinnej  

    w zależności od panującej pory roku;   

⮚ kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie  

    poczucia  przynależności do swej „małej ojczyzny" i jej miejsca w  

    zjednoczonej Europie;  

⮚ kreowanie właściwej postawy wobec przyrody ojczystej;  

⮚ kształtowanie aktywnej postawy współczesnego człowieka-uczestnika i współtwórcy 

dnia  codziennego i przyszłości wspólnoty lokalnej i regionalnej,  

⮚ promowanie właściwego sposobu spędzania wolnego czasu; 

⮚ promowanie zdrowego stylu życia,  

⮚ realizacja programu profilaktyki poprzez przygotowanie uczniów do radzenia sobie 

 z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie 

z samym sobą oraz ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju, zagrożeniami 

otaczającej go rzeczywistości i promocja zdrowego trybu życia bez używek (nikotyny, 

alkoholu) 

 

Zadanie konkursowe:  polega na stworzeniu pracy plastycznej w dowolnej technice, 

przedstawiającej jedną z czterech pór roku w Dolinie Dłubni.  Sportretujcie  swoją “małą 

Ojczyznę” w ulubionej, wybranej przez Was porze roku - ukażcie jej piękno i wyjątkowość.  

Wasze  pomysły zrealizujcie w oryginalnej i atrakcyjnej wizualnie formie.   

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież:  z oddziałów przedszkolnych tzw. “0” 

oraz  szkół podstawowych naszej  gminy.  

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: przedszkolnej - klasy  “0”, klasy I - III, klasy IV - 

VIII,   

3. Format prac nie większy niż A3.   



4. Technika prac dowolna (z wyjątkiem prac zawierających produkty żywnościowe (kasza, ryż, 

itp.)  oraz form przestrzennych).   

5. Każda ze szkół biorących udział w konkursie może złożyć maksymalnie po dwie prace z 

każdej klasy. Decyzję, które prace z danej szkoły wezmą udział w Konkursie podejmuje 

nauczyciel uczący w danej szkole oddelegowany przez jej Dyrektora bądź specjalnie 

powołana do tego celu komisja szkolna. Następnie jedna osoba zbiera wszystkie prace z 

danej szkoły, które mają wziąć udział w Konkursie i dostarcza je do Szkoły w Poskwitowie 

w wskazanym poniżej terminie. Powyższy punkt ma na celu zminimalizowanie ryzyka 

zakażeniem  COVID 19.  

 

6. Każda praca dostarczona na Konkurs powinna być opatrzona tytułem.  

7. Termin składania prac: 14 maja 2021 roku.   

8. Prace należy składać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. 

Franciszka z Asyżu w  Poskwitowie z Oddziałem Przedszkolnym (Poskwitów 92)  

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9 – 14.   

9. Każda praca winna być podpisana na odwrocie (według wzoru: nazwisko, imię, klasa, 

tytuł,  szkoła).   

10. Prace nie mogą być składane, zaginane i rolowane.  

11. Nadesłane prace powinny być indywidualnym, oryginalnym i samodzielnym dziełem  

  uczniów.  

 

Nagrody:  

Nagrody dla zwycięzców i uczestników Konkursu zostaną ufundowane z budżetu Gminy 

Iwanowice ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

1. W każdej z trzech kategorii wiekowych zostaną przyznane nagrody (I, II i III miejsce) oraz 

wyróżnienia.  

2. Jury zostanie powołane przez organizatorów i współorganizatorów konkursu.   

3. Nagrody nie odebrane do końca roku szkolnego (31 sierpnia 2021 r.) przechodzą na 

własność  organizatorów.  

4. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, dokładny termin odbioru nagród 

zostanie podany wraz z wynikami konkursu.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów zgodnie  z panującymi 

obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi.  

Pokonkursowa wystawa prac zostanie opublikowana w formie multimedialnej na 

stronach internetowych Szkoły w Poskwitowie oraz GCKiB w Iwanowicach  oraz na ich 

fanpage'ach na Facebooku. 



Osoby odpowiedzialne za konkurs: Karolina Ziarko, Anna Żurek 


