
Regulamin VII Gminnego Konkursu Plastycznego o Janie Pawle II  
 

§ 1 
Organizatorzy konkursu 

 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju. 
                                                                 

§ 2 
                                                       Temat konkursu 

 
Temat konkursu: Praca i nauka w nauczaniu Jana Pawła II  

"(...) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. 

Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, 

prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (...)" 

 
Jan Paweł II 6 czerwca 1991r. 

  
§ 3 

Cele konkursu 
 Celem konkursu jest:  

a) poznanie orędzia Jana Pawła II, 
b) poznanie wartości pracy i nauki dla rozwoju własnej osobowości, 
c) poznanie wartości pracy i edukacji dla życia w społeczeństwie, 
e)  rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych. 
 

  
§ 4 

 Uczestnicy i kategorie wiekowe 
  
Konkurs jest skierowany do uczniów kl. I - III szkół podstawowych Gminy Mogilany. 

 
2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

a) szkolnym, 
b) gminnym. 

§ 5 
Zadania do wykonania 

  
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest praca plastyczna.  
 
2. Temat pracy: Swoją nauką i pracą tworzymy przyszłość  
 
3. Format pracy: A-3, technika dowolna - oprócz malarstwa na szkle, prac przestrzennych i prac 
wykonanych techniką nietrwałą, np. plastelina, kasze, makarony.   
 
4. Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę wg wzoru:  

Klasa………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko autora pracy ………………………………. 
Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ……………….. 
Nazwa i adres szkoły ……………………………………….. 

 
5. Do konkursu gminnego szkoła zgłasza maksymalnie trzy prace. 
 
6. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gaju (pn. - pt.  
w godz. 8:00-15:00).   

 
§ 6 

 Termin konkursu 
 
Prace plastyczne należy składać do 10 maja 2019 r. 



 
 § 7 

Kryteria oceny  
1. Ocenie podlegają wyłączenie prace przygotowane w sposób określony w § 5 i zakwalifikowane do 
etapu gminnego przez szkolną komisję konkursową. 
 
2. Ocenie podlegają wyłącznie oryginalne prace autorskie, dotychczas niepublikowane  
i nieprezentowane w innych konkursach. 
 
3. Kryteria oceny prac: 
a) zgodność z tematem; 
b) oryginalność i pomysłowość; 
c) walory estetyczne. 

 § 8 
Zwycięzcy i nagrody 

1. Na podstawie oceny dokonanej przez komisję konkursową zostaną przyznane nagrody dla autorów 
prac, które uzyskają najwyższe wyniki.  
 
2. Informacja o wynikach oceny prac będzie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gaju: www.spgaj.edupage.org 
 
 
3. Planowany termin ogłoszenia wyników: 24 maja 2019 r. 
 
4. Nagrody zostaną wręczone 28 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Gaju. 
 
 

 § 9 
Prawa autorskie 

1. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac uczestników konkursu  
w przedsięwzięciach służących realizacji celów dydaktycznych oraz ich nieodpłatnego publikowania 
we fragmentach lub w całości – z zachowaniem praw autorskich. 
 
3. Autorzy prac konkursowych zachowują prawo do samodzielnego publikowania swoich prac 
konkursowych pod warunkiem zamieszczenia informacji o następującej treści: „Praca została 
przygotowana i wykorzystana w „VII Konkursie Plastycznym o Janie Pawle II” organizowanym przez 
Szkołę Podstawową  w Gaju”. 
 
4. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) 
 

§ 10 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.spgaj.edupage.org 
 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gaju. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu. 
 
4. Informacja o ewentualnych zmianach w regulaminie zostanie opublikowana na stronie 
 www.spgaj.edupage.org 
 
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie wypełnionej i podpisanej przez 
rodzica/prawnego opiekuna zgody na udział w konkursie (zał. nr 1) i przetwarzanie danych osobowych 
(zał. nr 2). 
 


