KONKURS PLASTYCZNY
„WKRÓTCE ŚWIĘTA”
Nauczyciele świetlicy szkolnej i klas I – III Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sokółce serdecznie zapraszają do udziału w
I V EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
O TEMATYCE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA pt.:

”WKRÓTCE ŚWIĘTA”
W naszej szkole konkurs ten stał się tradycją, cieszy się dużą popularnością
wśród dzieci i młodzieży. W tym roku do wspólnego malowania i twórczej
zabawy zapraszamy dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z naszej gminy.
Celem konkursu jest:








kultywowanie tradycji świątecznych;
rozbudzanie zainteresowań plastycznych;
wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych;
popularyzowanie różnych technik plastycznych;
budzenie wrażliwości na sztukę;
zachęcanie dzieci do alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
integracja środowiska szkolnego i lokalnego.
REGULAMIN KONKURSU

I. ZAKRES TEMATYCZNY:
Tematyka konkursu dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości,
uroków, zwyczajów oraz tradycji.
II. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs ”WKRÓTCE ŚWIĘTA” skierowany jest do dzieci w wieku od 5
do 13 lat.
III. KATEGORIE WIEKOWE OCENIANIA PRAC:
1. Grupy przedszkolne: 5- 6 lat
2. Klasa I
3. Klasa II
4. Klasa III
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5. Klasy IV- VI
Każda szkoła (przedszkole) może przekazać do oceny jury do pięciu
najciekawszych prac z każdego oddziału, np. I A- 5 prac, I B - 5 prac, itd.
IV.TECHNIKA WYKONANIA DOWOLNA:
Rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, grafika komputerowawydruk, itp.
V. FORMAT PRACY:
Blok techniczny A4 lub A3
VI. CZAS TRWANIA KONKURSU:
Konkurs będzie trwał od 04.11.2013 do 06.12.2013 roku (termin ten obowiązuje
również przy składaniu prac, w przypadku wysyłania prac pocztą liczy się data
stempla pocztowego).
VII. KRYTERIA OCENIANIA PRAC:
Komisja konkursowa oceni prace pod względem:
 zakresu i wartości merytorycznej;
 zgodności z tematem;
 pomysłowości i oryginalności;
 walorów artystycznych;
 estetyki i samodzielności wykonania.
VIII. FINAŁ KONKURSU:
Zgodnie z kategorią wiekową zostaną przyznane I, II, III miejsca oraz
wyróżnienia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy
otrzymają dyplomy za udział oraz drobne upominki.
Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu w Zespole Szkół
Ogólnokształcących. Laureaci i opiekunowie o terminie rozstrzygnięcia
konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. Informacje będą również
dostępne na internetowej stronie naszej szkoły: www.zso.sokolka.com
IX. DODATKOWE INFORMACJE:
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać następujące dane:
 imię i nazwisko autora;
 tytuł pracy;
 wiek;
 klasę;
 adres i numer telefonu placówki;
 imię i nazwisko, telefon opiekuna.
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Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.

Prace konkursowe wysyłamy pocztą na adres szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Osiedle Zielone 2
16-100 Sokółka
lub składamy w świetlicy szkolnej do dn.06.12.2013r.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
koordynatorem konkursu w ZSO:
p. Jolanta Paruk tel. 518 621 988

telefoniczny z
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