
III GMINNY KONKURS PLASTYCZNY dla klas „0” - III 

„Bezpieczna droga – znam zasady ruchu drogowego” 

Szkoła Podstawowa nr 1 im Obrońców Wybrzeża w Żukowie                                                                                           

ul. Gdyńska 7                                                                                                                                                                                     

83-330 Żukowo                                                                                                                                                                            

tel.58 681 87 62 lub kom. 503 751 197, e-mail spzukowo@gmail.com   

Prace dostarczamy na adres szkoły z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Bezpieczna droga” 

1. CELE KONKURSU 
 

 popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa osób poruszających się pieszo, na rowerach oraz w pojazdach 
samochodowych; 

 zwrócenie uwagi na przepisy i zasady ruchu drogowego; 

 rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych wśród uczniów; 

 odkrywanie i promocja talentów; 

 wymiana doświadczeń między nauczycielami; 

 rozpowszechnianie działań profilaktycznych poprzez działalność artystyczną i prezentację prac plastycznych; 
 

2.  MIEJSCE I TERMIN 
 
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć do 22 października  2018 roku do 
sekretariatu. 
 

3. UCZESTNICY : 
 I kategoria: uczniowie klas „0” i I 

 II kategoria: uczniowie  klas II i III  
 

4. ZASADY UCZESTNICTWA 
 
Technika i format prac:  

 Technika dowolna (nie dopuszcza się prac przestrzennych, wykonanych z materiałów sypkich, nietrwałymi, z 
plasteliny, malowanych na szkle, makiet) 

 klasy II i III – format prac: A-3 (duży blok rysunkowy) 

 klasy „0” i I – format prac A-4  (mały blok rysunkowy) 

. 
Na odwrocie pracy należy czytelnie podpisać autora, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego! 
Do każdej pracy należ dołączyć (nie naklejać na pracę) pisemną zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych 
uczestnika konkursu oraz upowszechnianie wizerunku w mediach (szkolna strona Internetowa, lokalne media) 
 

5. KRYTERIA OCENY PRAC 
 

 estetyka prac plastycznych; 

 oryginalność, pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu; 

 wartość merytoryczna pracy; 

 samodzielność wykonania pracy; 

 stopień opanowania technik rysunkowych i malarskich; 
 

6. ZASADY ORGANIZACYJNE 
 

 Z poszczególnych szkół może być dostarczonych  max. po 6 prac w każdej kategorii wiekowej (czyli 6 prac z 
klas „0” – I oraz 6 prac z klas II – III).. 

 Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

 Nie dopuszcza się prac oprawionych (bez passe-partout) lub w rulonach. 
 
Sprawy sporne rozstrzyga Komisja konkursowa. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. 

Organizatorki: M. Górska, H. Kukielska, D. Pranczk, W. Wydrowska 

mailto:spzukowo@gmail.com

