
Szkoła Podstawowa nr 42 
Im. Stefanii Sempołowskiej 

Ul. Hoża 25 
71-699 Szczecin 

tel.: 091 442 17 38 
 

Ogłasza 
 

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
   POD TYTUŁEM: 
     „ Podwodny świat” 
 
 
Cele: 
 Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych, 
 Doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę 
 Rozwijanie zainteresowań tematyką morską 

 
       Regulamin 
1. Warunki uczestnictwa: 
 Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z klas I-VIII  
 Autor może wykonać  tylko jedną pracę 
 Praca powinna być wykonana indywidualnie 

2. Każda praca powinna zawierać następujące dane: 
 Imię i nazwisko autora 
 Klasa 
 Nazwa i adres szkoły 
 Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

Ponadto należy dołączyć do prac kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1) 
3. Uczestnicy i przedmiot konkursu:  
 Uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych wykonanie pracy plastycznej:  
 format A4 plus oprawa passe partour 
 technika - collage 

4. Zasady przyjmowania prac: 
 Termin składania prac – 5 kwietnia 2019r 
 Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 42  

w godzinach od 8:00 do 15:00 
5. Kryteria oceny: zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu, interesujące ujęcie 
tematu pracy, pomysłowość, oryginalność i twórczy charakter pracy. 
Prace oceniane będą na poziomach: 
 klasy I-III,  
 klasy IV-VI 

Na każdym poziomie wyłonione będzie miejsce I, II, III oraz wyróżnienia. 
6. Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami a nauczyciele 
tych uczniów otrzymają stosowne podziękowania. 
7. Inne informacje: 
 Podsumowanie konkursu odbędzie się w maju 2019 roku w Szkole Podstawowej  

nr 42 w Szczecinie, o dokładnym terminie wręczenia nagród powiadomimy finalistów 
osobno. Nieodebrane nagrody należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty uroczystego 
podsumowania i wręczenia nagród. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac 
 Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów – Joanny Pieszak, Joanny 

Żukowskiej, Bożeny Kraśniewskiej tel.:  91 442 17 38 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  
 
                          Organizatorzy: Joanna Pieszak, Joanna Żukowska, Bożena Kraśniewska 

 
 



 
 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 
"PODWODNY ŚWIAT" 

 
 
 
 
 
 

KATRA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
"PODWODNY ŚWIAT" 

 

 

 

 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………... 

Adres szkoły………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt: telefon i adres e-mailowy szkoły…………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………………………… 

Liczba uczestników:…………. 

 

Lista uczestników 

Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
  
 


