
Regulamin Konkursu Plastycznego 

„NIEPODLEGŁA NA ZAWSZE – 230 rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja” 

dla uczniów klas 4-7 Szkoły Podstawowej nr 82  

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II ul. Górczewska 201 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

I. ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie 

II. KOORDYNATOR KONKURSU 

Anna Dubieniecka 

III. CELE KONKURSU 

➢ Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o 

polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów; 

➢ Kształtowanie świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości 

narodowej; 

➢ Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej 

postawy szacunku i oddania własnej ojczyźnie; 

➢ Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów. 

IV. ZASADY KONKURSU: 

➢ Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 82 w 

Warszawie, dla klas IV - VII 

➢ Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną lub prezentację 

multimedialną, zgodną z tematami zawartymi w punkcie nr V. 

➢ Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub 

białoczerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane). 

➢ Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage. 

➢ Prezentacja multimedialna powinna zawierać od 8 do 13 slajdów. 

➢ Prace nie mogą być grupowe. Jeden autor może przedstawić tylko jedną 

pracę. 

➢ Prezentacje multimedialną (zapisaną w formacie pptx.) lub zdjęcie (dobrej 

jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 

28 kwietnia 2021 r. poprzez Outlook lub Teams do koordynatora konkursu. 

➢ Udział w konkursie jest bezpłatny. 



➢ Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych. 

➢ Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu. 

➢ Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy.  

➢ Jury rozstrzygnie konkurs do dnia 7 maja 2021 r. Wyniki konkursu będą 

ogłoszone poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej 

szkoły. 

V. TEMATY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto 

Konstytucji 3 Maja. 

2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja. 

3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w 

kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa). 

VI. KRYTERIA OCENIANIA PRAC 

➢ Zgodność pracy z tematyką konkursu.  

➢ Wygląd, estetyka oraz ciekawy pomysł na pracę. 

➢ Samodzielne wykonanie pracy. 

 

NADESŁANIE PRACY KONKURSOWEJ JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM 

ZGODY NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE. 

 


