„Marzeniem sięgać gwiazd”
Regulamin Konkursu Plastycznego
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Olecku
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Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z uwzględnieniem następujących grup
wiekowych:
1. Uczniowie klas pierwszych;
2. Uczniowie klas czwartych;
3. Uczniowie klas siódmych;
4. Uczniowie klas II i III gimnazjum.
Konkurs trwa od 06 lutego do 14 lutego 2018 r.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej własnych marzeń:
zarówno tych wzniosłych, odległych, dotyczących wymarzonego zawodu, rodziny, realizacji
osobistych pasji i zainteresowań, jak i tych bardziej przyziemnych, codziennych.
Założeniem konkursu jest rozwijanie aspiracji a także fantazji i wyobraźni, bo każdy ma prawo
do marzeń na miarę Kopernika. Celem pracy konkursowej jest również rozwijanie zdolności i
zainteresowań plastycznych. Przykładowa praca konkursowa może zawierać w sobie kilka
obrazów wzajemnie się przenikających i uzupełniających i dotyczących tego, co chcielibyśmy
robić w przyszłości, jak mógłby wyglądać nasz status życiowy, jak chcielibyśmy spędzać wolny
czas, czego chcielibyśmy w życiu dokonać. Może odkryć nowe, nieznane światy, lek na
wszystkie choroby, zostać „królem strzelców”, porywać tłumy na własnych występach lub
tworzyć wiekopomne dzieła we własnym, magicznym świecie… lub prowadzić zwyczajne
życie w domku z ogródkiem, w otoczeniu szczęśliwej rodziny.
Technika pracy jest dowolna, rysunkowa, malarska lub mieszana.
Format pracy:
1. Uczniowie klas pierwszych i czwartych – format A4 lub A3
2. Uczniowie klas siódmych oraz klas gimnazjalnych – format A3
Wykonane i podpisane prace należy dostarczyć do pani Bogumiły Bajbak (sala 306 lub
świetlica szkolna) lub do pana Tadeusza Guta, do dnia 14 lutego 2018 r. Wszelkich informacji
na temat konkursu udzielają w/w nauczyciele.
Skład jury konkursu stanowić będą: Dyrektor szkoły, nauczyciele plastyki i zajęć
artystycznych, wybrani członkowie Grona Pedagogicznego.
Kryteria oceniania:
1. Oryginalność pomysłu
2. Estetyka wykonania
3. Zgodność z tematem konkursu
Nagrody (dyplomy) przyznane zostaną we wszystkich kategoriach wiekowych.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pani Bogumiła Bajbak.

