
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego o patronie 

„Staszic współcześnie” 

 
Praca konkursowa polega na wykonaniu rysunku wraz z opisem inspirowanym postami 

na portalach społecznościowych typu Instagram lub Facebook. Część rysunkowa 

zakłada wykonanie portretu Stanisława Staszica w dowolnej technice, a część pisemna 

powinna składać się z wybranego przez ucznia cytatu Patrona naszej szkoły. 

Dodatkowym atutem będzie opatrzenie pracy popularnymi na Instagramie hashtagami 

„#” związanymi z myślą Staszica przywołaną w pracy. 

 

I. Organizator konkursu 

Renata Zegadło-Piasecka, nauczyciel plastyki SP w Turośni Kościelnej. 

 

II. Cele 

• tworzenie pracy plastycznej inspirowanej patronem szkoły Stanisławem Staszicem,  

• rozwój pozytywnych relacji pomiędzy dorobkiem społecznym i kulturalnym patrona 

szkoły a uczniami szkoły jego imienia, 

• promocja patrona szkoły oraz wizerunku Stanisława Staszica,  

• poszerzenie wiedzy historycznej o patronie szkoły,  

• poszerzenie wiedzy o wartościach wyznawanych przez Stanisława Staszica, 

• zachęcenie dzieci i młodzież do aktywnego udziału w życiu szkoły, 

• twórcza organizacja czasu wolnego, 

• kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz kreatywności uczniów, 

• rozwijanie zdolności plastycznych, 

• pobudzanie zainteresowań artystycznych uczniów. 

  

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu. 

2. Prace konkursowe należy realizować indywidualnie. 

 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 



 

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są złożyć w formie pisemnej oświadczenia  

o  nieodpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz SP w Turośni Kościelnej. 

   

IV. Prace konkursowe 

1. W ramach konkursu mogą zostać wykonane prace plastyczne w dowolnej technice (z 

wyłączeniem użycia materiałów sypkich oraz innych tworzyw uniemożliwiających 

prezentację pracy na wystawie w pozycji pionowej). 

2. Format pracy: A4 lub A3. 

3. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana przez autora, tzn.: 

▪  imię i nazwisko 

▪  klasa.  

4. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę swojego autorstwa. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać do dnia 31.03.2023 r. u organizatora konkursu (sala 32) lub do 

sekretariatu szkołu. 

2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

  

VI. Zasady przyznawania nagród 

1. Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem, 

- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi, 

- oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. 

2. Spośród prac biorących udział w konkursie zostaną wybrani 3 zwycięzcy oraz wyróżnienia. 

3. Laureatom zostaną przyznane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 

4. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Dniu Patrona 

Szkoły. 

  

 

Organizator 



Renata Zegadło-Piasecka 

 

 


