
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „MARYJA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA” 

 

Włączając się w przeżywanie Jubileuszu 100-lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie oraz 

300-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140 rocznicę objawień Matki Bożej 

w Gietrzwałdzie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. 

§ 1 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1) Rozbudzanie zainteresowania osobą i kultem Matki Bożej czczonej w Jej różnych 

wizerunkach. 

2) Rozwój duchowości maryjnej wśród dzieci, głębsze poznanie i uwielbienie Matki Bożej. 

3) Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci, 

inspirowanie do poszukiwań własnych środków wyrazu w przekazie artystycznym. 

4) Pielęgnowanie w rodzinach zwyczaju przeżywania wolnego czasu wspólnie w sposób 

twórczy i ciekawy. 

5) Integrowanie środowiska szkolnego i rodzinnego. 

§ 2 

ORGANIZATOR  KONKURSU 

1) Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Siedlcach. 

2) Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i przebieg konkursu jest pani Małgorzata 

Bieluga 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulamiu 

§ 3 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1) Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane ze środków pozyskanych od 

sponsorów. 



2) Konkurs zostanie przeprowadzony 27 listopada w sali nr 20 w Szkole Podstawowej nr 1 

im. KEN w formie malowania „na żywo”. Czas trwania konkursu 120 min.  

 Materiały papiernicze - brystol formatu A4 i A3 zapewnia Organizator. 

 Uczestnicy przynoszą własne kredki, farby, pędzle i inne materiały typu wałki, 

gąbki, naczynia na wodę itp. 

3) W konkursie uczestniczą dzieci z klas I i IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN 

w Siedlcach 

4) Zadanie konkursowe polega na ukazaniu  poprzez ekspresję plastyczną postrzegania 

przez dziecko Maryi – Matki Bożej i Jej roli w życiu dziecka.  

 Temat dla uczniów klas I - „Maryja Matką Pana Jezusa” 

 Temat dla uczniów  klas IV -  „Moje spotkanie z Maryją” 

5) Prace ilustrujące tematykę należy wykonać: 

 Uczniowie klasy I w formacie A4  techniką: kredki, pastele, farby plakatowe. 

 Uczniowie klasy IV w formacie A3 techniką: ołówek, kredki, pastele, farby 

plakatowe. 

6) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

7) Udział ucznia w konkursie jest możliwy po uprzedniej zgodzie rodzica lub prawnego 

opiekuna na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika (Ustawa 

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, 

z późn. zm). 

8) Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku, używania w Internecie 

oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki 

magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do pamięci komputera 

a także prezentowania prac na wystawach).  

9) Prace wykonane podczas konkursu nie będą zwracane autorom gdyż przechodzą na 

własność Organizatora.  

10) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.sp1.siedlce.pl 

11) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 



§ 4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1) Konkurs będzie zorganizowany na etapie szkolnym. 

2) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie 

powołana przez dyrektora szkoły panią Magdalenę Olszewską-Silną. 

3) Komisja Konkursowa przy ocenie będzie brać pod uwagę: 

- interesujący sposób przedstawienia Maryi widzianej oczami dziecka 

- atrakcyjność pod względem walorów plastycznych i integralności z tematyką konkursu. 

- wkład pracy włożony przez autora 

4) Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne. 

§ 5 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1) Ogłoszenie wyników odbędzie się 6 grudnia 2017r. 

2) Lista nagrodzonych osób będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły 

www.sp1.siedlce.pl. 

3) Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 

2017/2018 

4) Prace laureatów i pozostałe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie 

szkoły. 

§ 6 

NAGRODY GŁÓWNE I DODATKOWE 

1) Za trzy najlepsze prace w każdej z dwóch kategorii wiekowych zostaną przyznane 

nagrody główne (rzeczowe) i medale, a pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

2) Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień. Osoby wyróżnione otrzymają 

drobne upominki i dyplomy. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Małgorzata Bieluga 

Uczestnikom życzymy, aby konkurs zbliżył ich do Matki Bożej i pomógł jeszcze ofiarnej wypełnić 

Jej prośbę skierowaną do dzieci: „Módlcie się za grzeszników i o pokój na świecie”.  


