
Regulamin 
szkolnego konkursu rysunkowo-malarskiego  

dla klas I-III oraz IV-VIII 
 

 
 

Cele konkursu: 
1. Rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy  

o otaczającym nas świecie przyrody oraz kształtowanie postawy szacunku do niego. 
2. Rozwijanie zdolności plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej. 
3. Propagowanie idei ochrony środowiska i kształtowanie postaw pro-ekologicznych.  
4. Uchwycenie piękna roślin i zwierząt będących pod ochroną. 
5. Kształtowanie wiary w sukces poprzez śmiałe przedstawienie szerszej publiczności 

swoich zdolności artystycznych. 
  
Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej w Gliwicach. 
2. Uczniowie chętni do udziału w konkursie zapisują się na listę udziału, która będzie 

wywieszona przy pokoju nauczycielskim – sala 208 - tydzień przed konkursem. 
3. Każdy uczeń biorący udział przywozi dzień wcześniej potrzebne materiały plastyczne, 

których będzie używał zgodnie z wybraną techniką:  
 rysunek (kredki zwykłe ołówkowe, pastele, kredki świecowe, kredki akwarelowe), 
 malarstwo (farby akwarelowe i akrylowe). 

4. Materiały te uczeń pozostawia w swojej sali klasowej opatrzone metryczką: imię, 
nazwisko, klasa  i  zabiera je na czas konkursu do sali stołówki szkolnej lub innej 
wyznaczonej sali.  

  
I grupa wiekowa – uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej - do wyboru rysunek lub  

  malarstwo AKWARELOWE.  
TEMAT: ”ROŚLINY CHRONIONE W POLSCE'' 
Wszyscy uczniowie kl. I-III pracują na formacie A4 lub bardzo zbliżonym do A4  

  w przypadku osób  malujących. 
Praca plastyczna formatu A4-białego bloku technicznego - rysunek. 
Osoby wybierające malarstwo tworzą pracę: farbami akwarelowymi na własnym 
papierze akwarelowym koniecznym do udziału w konkursie-  
gramatura papieru od 300g/m2-600 g/m2-kolor biały np.24 x 32 cm 
Przynoszą również pędzle, kubek na wodę, ołówek do szkicu, gumkę. 
 
II grupa wiekowa – uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej - malarstwo-farbami  

  akwarelowymi lub akrylowymi - do wyboru.  
TEMAT: ,,SKRZYDLACI PRZYJACIELE, CZYLI PTAKI CHRONIONE  
W POLSCE'' 
Osoby wybierające malarstwo tworzą pracę: farbami akwarelowymi na własnym  
papierze akwarelowym koniecznym do udziału w konkursie- gramatura papieru  
od 300g/m2-600 g/m2-kolor biały np.24 x 32 cm 
Przynoszą również pędzle, kubek na wodę, ołówek do szkicu, gumkę. 
Uczniowie malujący farbami akrylowymi przynoszą potrzebne materiały: farby  
akrylowe, płótno malarskie lub papier A3 do malowania akrylowego oraz pędzle, 



kubek na wodę, ołówek do szkicowania, paletę do mieszania kolorów, podkładkę na 
stolik/ może być gazeta/.  

5. W dniu konkursu uczniowie oddają zgodę/zgłoszenie na udział w konkursie podpisaną 
przez Rodzica/opiekuna prawnego. 

 
Prace konkursowe: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową, praca musi być wykonana 
osobiście przez uczestnika konkursu. 

2. Prace należy podpisać na odwrocie, przed rozpoczęciem rysowania/malowania: imię, 
nazwisko, klasa. 

3. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz oświadczeniem rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

4. Prace nie spełniające tych warunków nie będą poddane ocenie Komisji Konkursowej. 
  
Termin konkursu: 05.06.2023r.  
 
Ocena prac: 
Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny 
prac oraz wyboru prac nagrodzonych oraz wyróżnionych. 
 
Nagrody konkursowe: 
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w czerwcu 2023r.,  
o dokładnym terminie i miejscu poinformujemy w stosownym czasie. 
 
Postanowienia końcowe: 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych  
i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o 
charakterze promocyjnym i artystycznym. 

2. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły i profilu szkoły na 
facebooku. 

3. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem 

4. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. 
 
 
Koordynator konkursu: 
mgr Alina Krawczyszyn 
 
Koordynator konkursu: mgr Alina Krawczyszyn, mgr Gabriela Zapalska, mgr Sylwia Ślęczka 


