
 

   

 

REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,500-LECIE GRODZISKA MAZOWIECKIEGO’’ 

 

 ORGANIZATOR KONKURSU: 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach -                              

Samorząd Uczniowski. 

CELE KONKURSU: 

2. Celem konkursu jest: 

 budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o historii                                         

i teraźniejszości miasta Grodzisk Mazowiecki, 

 zainteresowanie uczniów lokalną historią, 

 promocja gminy Grodzisk Mazowiecki, 

  rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczych dzieci, 

 rozwijanie różnorodnych formi technik plastycznych, 

 inspirowanie do pracy twórczej 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książenicach.  

4. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i przeznaczony jest dla uczniów klas I-III 

ZASADY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

5. Konkurs odbywa się siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książenicach.  

6. Praca plastyczna ma być wykonana dowolną techniką plastyczną na formacie A3 lub A4.  

7. Tematem pracy plastycznej jest: ,,500-lecie Grodziska Mazowieckiego’’ – praca powinna 

nawiązywać do wątku związanego z przeszłością lub teraźniejszością Grodziska 

Mazowieckiego.  

8. Prace muszą być wykonane samodzielnie i wcześniej niepublikowane. 

9. Praca musi być podpisana: imię, nazwisko, wiek, klasa. Dane te będą służyły do kontaktu 

organizatora z uczestnikami konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą 

zakwalifikowane do konkursu. 

10. Każdy z uczestników może przekazać tylką jedną pracę 

11. Uczestnik konkursu wraz z pracą plastyczną dostarcza formularz zgłoszeniowy (załącznik 

nr 1 do Regulaminu) z wymaganą zgodą rodziców/opiekunów (przedstawicieli 

ustawowych). Złożenie formularza zgłoszeniowego jest obowiazkowe  i oznacza akceptację 

regulaminu.  

12. W konkursie można brać udział tylko osobiście, oznacza to iż  niedopuszczalne jest 

zgłaszanie prac w imieniu osób trzecich. 



13. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora ZSP w Książenicach, w skład 

której wchodzą:  

 przewodniczący przedstawiciel dyrekcji  

 członkowie Rady Pedagogicznej –nauczyciele plastyki, techniki 

 czlonkowie Samorządu Uczniowskiego  

14. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brana: zgodność pracy z tematem, pomysłowość, 

oryginalność, estetyka wykonania, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, 

technika wykonania. 

15. Premiowane są miejsca 1,2,3. 

16. Zwyciężcy otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplom. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie/ np.               

na stronie internetowej szkoły, w gazecie lokalnej/ lub upublicznienia prac podczas wystaw 

związanych z obchodami 500-lecia Grodziska Mazowieckiego. 

18. Wszystkie decyzje komisji dotyczące wskazania laureatów konkursu oraz przyznania 

nagród są ostateczne. 

19. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

20. Szkolny konkurs plastyczny "500-lecie Grodziska Mazowieckiego" stanowi etap 

eliminacyjny do “Wielkiego Konkursu z okazji 500. rocznicy nadania praw miejskich: 

“Grodzisk Mazowiecki – wczoraj i dziś” w kategorii “Praca plastyczna-piękno Grodziska 

Mazowieckiego” dla uczniów klas I-III. 

21. Laureaci szkolnego konkursu plastycznego "500-lecie Grodziska Mazowieckiego", będą 

mieli możliwość reprezentować Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach w “Wielkim 

Konkursie z okazji 500. rocznicy nadania praw miejskich: “Grodzisk Mazowiecki – wczoraj              

i dziś” w kategorii “Praca plastyczna-piękno Grodziska Mazowieckiego”. 

TERMINY ZGŁASZANIA DO KONKURSU: 

22. Prace należy dostarczyć do do opiekunów samorządu uczniowskiego p. Sylwii 

Ramotowskiej lub p. Radosława Kaczorowskiego. do dnia 08.04.2022 r. 

23. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w formie wskazanej przez Organizatora. Dodatkowo 

informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.  

24. Wyniki konkursu będą podane do wiadomości w dniu 13.04.2022 r.  

 

 Organizator  

 

 

 

 



 

(Załącznik 1 ) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Karta zgłoszenia uczestnika  
do Szkolnego Konkursu Plastycznego  
„500-lecie Grodziska Mazowieckiego”  

 
 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Szkolnym Konkursie 
Plastycznym "500-lecie Grodziska Mazowieckiego" zorganizowanym przez ZSP                          
w Ksiazenicach - Samorząd Uczniowski. 

 
a) IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
b) KLASA 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

…………………………………………………….. 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

 Znam i akceptuję Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „500-lecie Grodziska 

Mazowieckiego”. 

 
 

……………………………….. 
podpis ucznia 

 

 


