
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach 
 

Regulamin XXII Gminnego Konkursu Plastycznego 2018  

 

,,KRAJOBRAZ  
MOJEJ  MAŁEJ OJCZYZNY” 

 
                                          ,,Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku, 
                                                  wydłużać swe korzenie, drążyć, dowiadywać się, 
                                                  porównywać, szukać, zanurzać swą ciekawość w 
                                                  kapryśnych głębinach sztuki. 
                                                  Pozwólcie mu wyruszyć w podróże odkryć” 

C.Freinet 
 

 
                                                                                                              
    Twórczość plastyczna pełni rolę atrakcyjnego instrumentu rozwoju dziecka, 
spełnia ona rolę swoistego bodźca i narzędzia aktywizującego psychikę dziecka, 
zaspokaja jego naturalną ciekawość, potrzebę przeżyć, kształtuje postawę 
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otwartą i twórczą. Dzięki temu dziecko patrzy na otaczający świat wnikliwiej, 
dostrzega kształty, kolory, faktury, kontrasty wizualne, rytmy, układy i 
konfrontuje to co zawarte jest w dziełach plastycznych, otwiera się na świat i 
sprawy ludzkie. 
 
          Rozbudzenie zainteresowań sztuką pomaga dzieciom w kolejnych etapach 
nauki, kształci ich wrażliwość, rozwija osobowość, wpływa na kulturę osobistą,. 
 

Cele tegorocznego konkursu: 

 

 Uwrażliwienie na piękno otaczającego krajobrazu  

 Rozbudzenie zainteresowań plastycznych 

 Próba pokazania krajobrazu w oryginalny, niekonwencjonalny sposób 

 Rozwijanie wyobraźni plastycznej 

 Stworzenie dziecku odpowiednich warunków zapewniających pobudzenie 

i rozwój jego twórczej aktywności, a w końcowym efekcie wpływających 

na pełny rozwój jego osobowości 

 Rozwijanie sprawności manualnej 

 Doskonalenie swojego warsztatu 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

 
     Tegoroczny XXII Gminny Konkurs Plastyczny, w którym wezmą udział laureaci 
etapu szkolnego z terenu gminy    ( SP nr 1 Plewiska, SP nr 2 Plewiska, SP Wiry  
SP Chomęcice, SP nr1 Komorniki, SP nr2 Komorniki,  ) będzie kontaktem 
wyobraźni  naturą.  
 
 
I etap – wewnątrzszkolny  
 

 W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas I-VII 

 Tematem wiodącym I i II etapu konkursu będzie hasło ,,Krajobraz mojej Małej 
Ojczyzny” .  

 Uczestnik zobowiązany jest do wykonania samodzielnej pracy  plastycznej 
przedstawiającej wybrany fragment krajobrazu okolicy w której mieszka ,w formacie 
A3 techniką malarską (plakatową). 

 Szkolna komisja konkursowa powinna wyłonić z poszczególnych grup      
wiekowych  ( I-III, IV-VII) po trzech  laureatów ( łącznie 6 uczniów). 

 Autorzy najlepszych prac wezmą udział w  II etapie 

 Listę uczestników ( imię i nazwisko ucznia, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela 
odpowiedzialnego za etap szkolny ) należy zgłosić do dnia 12 listopada 2018 do 
godz.16:00, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach ul. Staszica 



25 telefon –061 8 107-669 Uczestnicy, którzy zostaną zgłoszeni po wyznaczonym 
terminie, nie wezmą udziału w II etapie 

 
II etap – gminny 
 
Finał Gminnego konkursu odbywać się będzie dla wszystkich szkolnych laureatów z 
poszczególnych grup wiekowych w plenerze  16 listopada 2018  o godz.9:30 
                    

Harmonogram Gminnego Konkursu Plastycznego FINAŁ 
 

 Zbiórka wszystkich uczestników finałowego konkursu   
16 listopada 2018  o godz. 8:20 w Szkole Podstawowej nr1 w Komornikach   

      ul. Staszica  25  

 Wyjazd na miejsce pleneru do Rogalina o godzinie 8:30  

 Około godz. 9:30 rozpoczęcie w plenerze finałowego konkursu plastycznego  

 Uczestnik  finału zobowiązany jest do wykonania pracy w formacie A3 w technice 
malarskiej (plakatowej) 

 Uczestnik przywozi ze sobą: farby plakatowe, pędzle, naczynie do wody, blok 
techniczny A-3,  podkładkę, koc, picie i kanapki 

 Około godz. 11:30  przerwa na posiłek 

 Prace plastyczne oceniać będzie niezależna komisja konkursowa  

 Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Komornikach 

 Każdy uczestnik otrzyma dyplom i nagrodę 

 Nauczyciel odpowiedzialny za etap szkolny zabiera ze sobą prace laureatów 

 Dzieci obowiązuje odpowiedni wygodny strój, wygodne obuwie  

 Konkurs zakończymy około godz. 13.30  

 Powrót do miejsca wyjazdu– Szkoła Podstawowa nr1 w Komornikach  około 14:30  
       

Organizatorzy: 
mgr Iwona Jankowiak SP nr1 Komorniki 
mgr Agata Rochowiak SP nr1 Komorniki 
mgr Anna Kaczmarek SP nr1 Komorniki 

mgr Gabriela Ukaszewska SP nr1 Komorniki 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


