
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

“ŚWIĘTY MIKOŁAJ” 

 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 5 

                           im. J. Kusocińskiego 
                           w Nowym Dworze Mazowieckim 

Koordynator: Agnieszka Przygódzka, Magdalena Rakoczy 

Cele konkursu: 

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci; 
- popularyzowanie dziecięcej twórczości plastycznej; 
- kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych. 

Temat: ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

Technika: dowolna (np.: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, praca przestrzenna) 

Format pracy: dowolna 

Forma pracy: indywidualna 

Konkurs skierowany jest do trzech grup uczniów: 

1. Grupa I – 0  
2. Grupa II – klasy I – III 
3. Grupa III – klasy IV – VIII 

Kryteria oceniania prac: 

- Poziom artystyczny i estetyka wykonania prac; 
- Indywidualne potraktowanie tematu; 
- Zgodność pracy z tematem; 
- Samodzielność wykonania pracy przez dziecko.  

Każda praca musi zawierać czytelna metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz klasa. 

Prace należy dostarczyć osobiście do 17 grudnia 2021 roku - do p. Agnieszki Przygódzkiej 
(świetlica dolna) i do p. Magdaleny Rakoczy. 

Autorzy nagrodzonych prac (I, II, III miejsca) otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i słodki upominek.  

 

 

 

 

 



 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 21.12.2021 r. 

Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:   

1.Grupa I – 0  

2. Grupa II – klasy I – III 

3.Grupa III – klasy IV – VIII 

Sponsorzy nagród: 

-  Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki przy Szkole Podstawowej nr 5  
-  Rada Rodziców SP5 Nowy Dwór Mazowiecki. 

 

Zastrzeżenia organizatorów: 

1. Prace plastyczne przekazane na konkurs nie będą zwrócone autorom i przechodzą na 
własność organizatorów w celu wywieszenia ich w galerii prac.  

2. Uczestnik przekazuje prawa autorskie swojej pracy. 
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych osób biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków 
regulaminu konkursu. 

4. Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie nagrodzonych prac 
na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Szkoły Podstawowej nr 5  
im. J. Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA  

W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

 

1. Imię i nazwisko dziecka................................................................................... 
2. Grupa/ klasa..................................................................................................... 
3. Imię i nazwisko rodzica................................................................................... 
4. Wyrażam zgodę na opublikowanie nazwiska i imienia oraz fotografii pracy mojego 

dziecka na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Szkoły Podstawowej nr 5 
im. J. Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

 

                                                                                                 …............................................. 

                                                                                                            (podpis rodzica) 

 

 


