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REGULAMIN XXIV MIĘDZYSZKOLNEGO  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Utwory Adama Mickiewicza w plastyce” 

 

 
1. Organizator konkursu. 

 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Adama Mickiewiczaw Nowym Sączu. 

 

2. Cele konkursu: 

 Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez twórczość plastyczną. 

 Poznawanie nowych oraz doskonalenie dotychczas poznanych przez uczniów 

technikplastycznych. 

 Popularyzowanie wśród uczniów twórczości Adama Mickiewicza. 

 

3. Zasady i warunkiuczestnictwa w konkursie: 

 Tematyka prac plastycznych dotyczy twórczości Adama Mickiewicza. 

 Jeden uczestnik wykonuje tylko jedną pracę plastyczną. 

 Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wybranego utworu              

Adama Mickiewicza lub jego fragmentem i wykonania do niego ilustracji: 

 

 

- Klasy 0-III 

Ilustracje do wybranych bajek Adama Mickiewicza 
 

*Techniki: kredki świecowe, pastele, wycinanka, wydzieranka, farby, wyklejanie kolorową 

plasteliną. 

*Format prac:A3, A4. 

 

                                                    - Klasy IV-VI 

Ilustracje do wybranych bajek lub ballad- przewidzianych programem nauczania 

języka polskiego odpowiednio na danym etapie kształcenia. 

 
*Techniki: farby plakatowe lub akwarelowe, witraż, pastele,kredki, ołówek, collage. 

*Format prac :  A3,  A4 

 

- Klasy VII- VIII 

Ilustracje do wybranych utworów: 

„Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Dziady cz. II”, 

 „Pan Tadeusz” (fragmenty) lub wybranych ballad. 

 
*Techniki: farby plakatowe lub akwarelowe, ołówek, witraż, pastele,kredki, collage. 

*Format prac :A2,  A3 
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 Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne. 

 

 Każda praca powinna zawierać następujące informacje (zamieszczone na odwrocie 

pracy): 

-tytuł utworu, który jest tematem pracy,  

- imię i nazwisko autora pracy,  

- klasa, nazwa i adres szkoły, 

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego uczeń wykonał pracę. 

 

 Do każdej pracy nadesłanej na konkurs należy dołączyć wypełnioną Kartę 

Uczestnika Konkursu (wzór w załączeniu). 

 

 Prace anonimowe, niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego 

opakowania, a także prace, do których nie będą dołączone Karty Uczestnika 

Konkursu,  nie będą podlegały ocenie. 

 

 Jury powołane przez organizatora oceniać będzie prace konkursowe w czterech 

kategoriach wiekowych: 

- klasy 0 – I 

- klasy II - III 

     - klasy IV-VI 

     - klasy VII-VIII 

 

 Kryteria oceny prac: 

-zgodność pracy plastycznej z tematyką utworu i proponowaną techniką, 

             -staranność i estetyka wykonania, 

            - kompozycja, 

             - oryginalność i walory artystyczne pracy plastycznej. 

 

4. Prace konkursowe należy złożyć: 

*w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu ; ul. Długosza 2 

w terminie do dn. 26.11.2021 r. do godz. 15:00. 

 

 

 

 

Zapraszamy! 
 


