
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

„OJCZYZNA SŁOWEM MALOWANA” 
 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach. 

 

„ Polska to wielka rzecz” 
                                         Stanisław Wyspiański 

 

CELE KONKURSU:  

 Upamiętnienie  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form    

wyrazu artystycznego. 

 Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury. 

  Promowanie i kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży. 

  Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych. 

  Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. 

 Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych działań artystycznych 

 

I. ADRESACI: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  klas 1-III, IV- VIII.  

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

Konkurs obejmuje 3 kategorie:  

- RECYTATORSKĄ - recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany wiersz o tematyce 

patriotycznej nagrany telefonem komórkowym lub kamerą. Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji 

– do 3 minut. 

- PLASTYCZNĄ - tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki 

konkursu,  technika wykonania jest dowolna,  każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,  należy 

wykonać zdjęcie pracy (czytelne),  

- STRÓJ HISTORYCZNY – uczestnik wciela się w postać historyczną, która odegrała istotną rolę  

w dziejach Polski; należy wykonać zdjęcie w stroju historycznym.  

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:  

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie 

wykonaną pracę. Wysyła  drogą mailową wyraźne zdjęcie pracy lub filmik z wybranej przez 

siebie kategorii konkursowej. 



Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy w formie skanu lub zdjęcia (CZYTELNE).   

 

Przesłanie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. 

Każda praca powinna zawierać następujące informacje: kategoria konkursu, nazwisko, imię, 

klasa.  

Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy. 

IV. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 

Zdjęcia prac, filmiki należy przesłać na poszczególne adresy mailowe: 

 a) prace w kategorii RECYTACJA – anna.lasko@spwerbkowice.pl  

 

b) prace w kategorii PLASTYCZNEJ– anna.czarnecka@g.spwerbkowice.pl 

c) prace w kategorii STRÓJ HISTORYCZNY – czeslawa.mociak@g.spwerbkowice.pl 

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 12.11.2020r. ( czwartek - 1700 ) 

Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

 

V. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH I PRZYZNAWANIA NAGRÓD:  

 

 Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, kreatywność, estetyka wykonania, walory 

artystyczne, pomysłowość i oryginalność. 

 

 W konkursie będą przyznane nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach w dwóch 

grupach wiekowych: 

 

a)  uczniowie klas I-III,  

b) uczniowie klas IV-VIII. 

 

Wszyscy uczniowie klas IV-VIII otrzymają dodatkowe punkty zgodnie z Punktowym 

Systemem Oceny Zachowania. 

 

 O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa.  

 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 listopada 2020 r.  

 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz portalu Facebook.  

 

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach za pomocą poczty elektronicznej. 

 

 

 

mailto:anna.czarnecka@g.spwerbkowice.pl

