
Szkolny Konkurs  

„W Wielkanocnym Nastroju” 

  
I. Organizatorzy:   
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy   
ul. Jana Pawła II 20   
05-807 Podkowa Leśna  
Nauczyciele: Patrycja Kruglej, Edyta Ciach   
  
II. Cele konkursu:   

 rozbudzenie zainteresowania zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi oraz 
przygotowywaniem świątecznych ozdób. 

 propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych, pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z 
Wielkanocą,  

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów, 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi, 

 rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań, 

 doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej, stymulowanie rozwoju logicznego 
myślenia oraz rozbudzanie kreatywności uczniów, 

 stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności graficznych.  

III. Warunki uczestnictwa.   
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.   
2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz  

klasy IV-VIII.   
3. Uczniowie klas 1-3 przygotowują ozdobę wielkanocną wykorzystując dostępne dla siebie materiały 

plastyczne. 
4. Uczniowie klas 4-8 wykonują kartkę wielkanocną korzystając z wybranego programu 

komputerowego. Elementy kartki nie mogą być kopiowane z innych źródeł. 
5. Prace należy przekazywać do dnia 19 marca 2021r.  :  

 Klasy 4-8 – do p. Patrycji Kruglej,  
 Klasy 1-3- do p. Edyty Ciach. 

6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię 
 i nazwisko, klasa. 

IV. Zasady oceniania.   
1. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.  
2. Komisja konkursu będzie zwracać uwagę na:   

 staranność wykonania,  
 pomysłowość wykonania,   
 stopień trudności wykonania, 
 umiejętność posługiwania się programami graficznymi (kl. 4-8). 

3. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.  
  
V. Dodatkowe informacje.  

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie na forum szkoły z podaniem ich na stronie 
internetowej oraz na Facebooku szkoły.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych na konkurs materiałów  
z podaniem nazwiska ich autora.  

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje 
materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.     


