
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I - III 

„KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA NA PLAKACIE” 
 

 

ORGANIZATOR: 
 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 
 

UCZESTNICTWO: 
 

Uczniowie SP 301 z klas I – IV. 

 

 CELE KONKURSU: 
 

1) Upamiętnienie postaci i działalności patrona Szkoły. 

2) Popularyzacja idei praw dziecka stworzonych przez Janusza Korczaka . 
3) Rozwijanie aktywności twórczej i plastycznej.   

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 
 

Uczniowie SP 301 uczęszczający do klas I - IV 
 

ZASADY OGÓLNE: 
 

 
 

1) Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace 

zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko 1 pracę. 
2) Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora,  

który zastrzega sobie możliwość ich publikowania. 
3) Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne opisanie pracy na jej odwrocie danymi autora 

(imieniem, nazwiskiem, klasą do której uczęszcza) oraz informacją, które prawo dziecko zostało 

zaprezentowane na plakacie. 

4) Prace należy przekazać wybranemu uczniowi Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 
- Mai Kaczanowskiej z kl. 8a, 
- Zuzannie Leszczyńskiej z kl. 7d, 

- Bartoszowi Muniowskiemu z kl. 8b 
lub opiekunom Samorządu Uczniowskiego – pani Lidii Bartczak lub pani Marcie Szarwas-

Stabińskiej 

5) Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie  

z ustalonymi kryteriami. 

6) Wyniki konkursu zostaną opublikowane 3 grudnia 2019r. na stronie internetowej szkoły oraz 

w dzienniku elektronicznym. 

7) Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE: 
 

1) Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu przedstawiającego jedno (wybrane przez  
autora plakatu) prawo dziecka spośród 20 opisanych przez Janusza Korczaka pod nazwą „Apel 

Twojego Dziecka” 

2) Na plakacie musi zostać umieszczone hasło nawiązujące do prawa wybranego przez autora. 
3) Oceniane będą: zgodność treści pracy z tematyką konkursu, wartość estetyczna pracy, 

pomysłowość w przedstawieniu wybranego prawa dziecka. 
4) Technika wykonania prac: dowolna płaska lub półpłaska (bez użycia materiałów sypkich). 
5) Format prac: A2 (mniejsze formaty nie zostaną wzięte pod uwagę przez Jury). 
6) Termin przekazania prac:  do 29 listopada 2019 r. (piątek) 


