
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica zaprasza do udziału w 

gminnym konkursie plastycznym   

„Easter card for bunny” 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać wielkanocne pocztówki 

wykonane wyłącznie z materiałów biodegradowalnych (papieru, tektury, bibuły, 

waty, suszonych roślin). Dodatkowo na kartce muszą znaleźć się  życzenia 

świąteczne w języku angielskim.  

Sprawdzana będzie oryginalność, estetyka wykonania prac, materiały, z jakich 

zostały stworzone oraz poprawność językowa. 

 

Konkurs rozpoczyna się 27 lutego 2023 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca 2023 roku. 

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej poprzez 

wykonywanie pracy plastycznej z materiałów biodegradowalnych, ćwiczenie 

kompetencji językowych, dbałość o środowisko naturalne. 

  

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 1-8 z Gminy Turośń Kościelna. 

2. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:  

 I kategoria: uczniowie klas 1-3 

 II kategoria: uczniowie klas 4-8 

3. Prace powinny być wykonywane samodzielnie. W przypadku prac kategorii I 

dopuszczalna jest pomoc rodzica/opiekuna/nauczyciela. 

Ilość prac z jednej placówki: nieograniczona. 

3. Technika wykonania prac: dowolna, format A5 ( połowa kartki ze 

standardowego bloku A4).  Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich typu 

kasze, ryż, itd. 

4. Prace wraz z podpisanymi zgodami rodziców/opiekunów należy dostarczyć 

do dnia 24.03.2023r. na adres organizatora: 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 

Ul. Białostocka 4 

18-106 Turośń Kościelna 

lub osobiście do sekretariatu SP z dopiskiem „Easter card for bunny” 



5. Każda praca powinna zawierać metryczkę: 

- imię i nazwisko autora pracy oraz opiekuna, 

- wiek autora, 

- adres placówki, 

- numer telefonu i e-mail placówki, 

6. Jury w każdej kategorii wybierze 3 najlepsze prace. Dodatkowo zastrzega 

sobie prawo do wyłonienia dowolnej liczby wyróżnień. Komisja oceni prace 

według następujących kryteriów:  zgodność z tematem, pomysłowość i 

oryginalność formy, estetyka wykonania, poprawność językowa, kreatywność. 

7. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację 

warunków regulaminu. 

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane: na stronie szkoły oraz fanpage’u na 

Facebooku SP. 

10. Laureaci o zdobytych nagrodach oraz terminie ich uroczystego rozdania 

zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.  

  

  

ORGANIZATORKI KONKURSU: 

Kaja Idźkowska  

Renata Zegadło-Piasecka 

Joanna Kazuczyk 

   

  

 

 

  

 


