Szkolny konkurs plastyczno-historyczny
pt.: „Biało - czerwone”

Organizator :
Zespół Szkół nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5

Honorowy patronat nad konkursem obieła:
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Markach

Regulamin konkursu
Tematyka:

Tematyka – uwiecznienie w formie plastycznej: postaci lub wydarzeń związanych z walką
(polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę
w 1918 r.
Cele konkursu:

a. rozwijanie zainteresowań znaczeniem pojęcia Polska Niepodległa wśród dzieci
i młodzieży,
b. pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć
Polski Niepodległej,
c. popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej,
d. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów,
e. motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
f. kształtowanie wrażliwości estetycznej,
g. zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego
wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do następujących grup: przedszkola, szkoły podstawowej,
gimnazjum.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
przedszkole,
szkoła podstawowa klasy I-III,
szkoła podstawowa klasy IV- VIII,
gimnazjum
Prace nie podlegają zwrotowi; udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją
Regulaminu.
Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.
Wymagania dotyczące prac plastycznych:
a) format A3 lub A4,
b) technika dowolna: prace przestrzenne, wypukłe, prace płaskie, collage itp.
c) na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora
pracy, klasę/ wiek dziecka,
d) jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę, ( praca nie była wcześniej
publikowana)
e) prace zbiorowe nie będą oceniane,
f) prace nie podpisane nie będą podlegać ocenie,
Kryteria oceny prac:
a) wartość merytoryczna zgłoszonej pracy,
b) oryginalność w przedstawieniu tematu,
c) zastosowanie ciekawych technik plastycznych,
d) estetyka i jakość wykonanej pracy.
Termin składania prac plastycznych: 31 października 2018 r. Prace należy składać do
nauczyciela plastyki ZS nr 2, p. Katarzyny Skłudzkiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
9 listopada 2018 r.
Nagrody: Jury konkursu przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej. Autorzy
nagrodzonych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce.
Jury może przyznać również wyróżnienia – dyplomy. Wyniki konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu. Uroczyste wręczenie nagród
nastąpi dnia 9 listopada Decyzja jury jest ostateczna.

