
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
„SZKOŁA 39 ZA KOLEJNE 130 LAT”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 39 w Krakowie

TEMAT KONKURSU: „Szkoła 39 za kolejne 130 lat”

TERMIN ZŁOŻENIA PRAC: 28 marca 2022 r.

CELE KONKURSU:
1. Przybliżenie uczniom ich szkoły i jej dotychczasowej historii.
2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
3. Prezentacja bogactwa i różnorodności technik plastycznych.
4. Kształcenie kompetencji literackich uczniów.
5. Propagowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego.

UCZESTNICY:
Uczestnikami  konkursu  są  wszyscy  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  
nr 39 w Krakowie. Konkurs będzie oceniany w 5 kategoriach wiekowych – klasy
1, 2, 3, 4 i 7.

PRACE KONKURSOWE:
1. Prace plastyczne mają być wykonane w dowolnej technice plastycznej.

Forma płaska: format minimum A4 na kartkach z bloku technicznego lub
grubszych. Forma przestrzenna typu makieta: z wykorzystaniem materia-
łów trwałych, nieulegających zepsuciu, roztopieniu itp.

2. Prace literackie powinny w twórczy sposób przedstawić naszą szkołę za
130 lat. Formy prac: klasy 1 – 2 (opowiadanie lub komiks), klasy 3 – 4
(opowiadanie,  pamiętnik  lub  dziennik),  klasa  7  (sprawozdanie,  artykuł
prasowy lub opowiadanie twórcze). 

3. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez ucznia.
4. Każda praca złożona do konkursu powinna być opisana, tzn. wyraźnie za-

znaczone imię i nazwisko autora, klasa.



5. Prace proszę składać we wskazanym terminie do wychowawców lub pani
Justyny Bakalarz-Szafraniec/Ewy Kolegowicz.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. Prace plastyczne zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organi-

zatorów  wg  następujących  kryteriów:  oryginalność  środków  wyrazu,
kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, zgodność z tema-
tem. W pracach literackich ocenie podlegać będzie: twórcze ujęcie tema-
tu, kompozycja i styl, poprawność językowa.

2. Spośród zgłoszonych do konkursu projektów z każdej grupy wiekowej wy-
brane zostaną 3 najwyżej ocenione przez komisję prace.

3. Laureatom zostaną przyznane nagrody podczas uroczystego apelu z oka-
zji Dnia Patrona szkoły.

Prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie w szkolnym holu i na
korytarzu z okazji Dnia Patrona połączonego z obchodami 130-lecia szkoły. Pra-
ce literackie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do udziału!!!


