
Regulamin konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcianie 

 pod hasłem „W domu jest wesoło, czyli sposób na nudę” 

  

CELE KONKURSU: 

 zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i rozwój ich zainteresowań; 

 poprzez inspirowanie ich do działań twórczych; 

 przeznaczenie czasu nie tylko na zdalną naukę, ale i na swoje hobby; 

 odkrywanie własnych możliwości twórczych i inwencji w przeciwdziałaniu nudzie; 

 rozwijanie umiejętności plastycznych; 

 rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej; 

 rozwijanie kreatywności uczestników konkursu; 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Trzcianie 

1. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  

w Trzcianie; 

2. Informacje o konkursie publikowane będą na stronie internetowej szkoły oraz 

koncie szkoły na Facebook; 

KATEGORIE TEMATYCZNE: 

1. Praca plastyczna – dowolna technika (kl. 0 – III SP); 

2. Zdjęcie (kl. IV – V SP); 

3. Filmik (kl. VII – VIII SP); 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Udział w konkursie biorą uczniowie klas 0 -VIII Szkoły Podstawowej w Trzcianie 



WARUNKI KONKURSU: 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny; 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik automatycznie wyraża zgodę na 

publikację swojej pracy /praca plastyczna, zdjęcie, filmik/ wraz ze swoim 

imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej szkoły, koncie szkoły na 

Facebook. / zał.1/ 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy w opisanych 

wyżej kategoriach ukazujących formy spędzania wolnego czasu w tej 

niecodziennej sytuacji związanej z zawieszeniem zajęć w szkołach. 

4. Nadesłana praca nie może: 

 naruszać godności ludzkiej; 

 zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację 

seksualną,    przynależność narodową; 

 ranić przekonań religijnych; 

 zawierać treści wulgarnych; 

 naruszać zasad RODO . 

5. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, bez ingerencji osób 

trzecich i nie mogą być to prace nagrodzone wcześniej w innych konkursach. 

6. Praca w każdej z kategorii powinna zawierać TYTUŁ lub HASŁO 

PRZEWODNIE. 

7. Każda praca w nazwie pliku powinna zawierać następujące dane: imię  

i nazwisko autora, klasę. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie od 1 do 3 prac łącznie. 



TERMINARZ KONKURSU: 

1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa do 1.06.2020 r. 

Prace w zależności od kategorii wraz z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1 należy przesłać 

na poszczególne adresy e-mail:  

a. Praca plastyczna – agnieszka.poniatowska@trzciana.onmicrosoft.com; 

b. Zdjęcie – malwina.stupak@trzciana.onmicrosoft.com;  

c. Film- krystian.nowak@trzciana.onmicrosoft.com. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 8 czerwiec 2020 r. 

2. Zwycięzcy konkursu będą poinformowani o wynikach za pośrednictwem 

poczty e-mail.  

3. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz 

koncie szkoły na Facebook. 

4. Wszystkie prace są własnością organizatora i zostaną zaprezentowane  

w szkole na wystawie. 

 

 NAGRODY 

1.  Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator na podstawie głosowania 

komisji w składzie: 

Nauczyciele-opiekunowie konkursu: Agnieszka Małozięć/Lucyna Rzepka, Agnieszka 

Szumilas, Agnieszka Poniatowska, Malwina Stupak, Krystian Nowak 

Członkowie komisji dokonają wyboru zwycięzców przyznając poszczególnym pracom 

ocenę punktową w zakresie od 1 do 5 punktów od każdego członka Komisji 

Konkursowej. 

2. Ocenie podlegać będą następujące kryteria: 

Ocena ogólna: 

 zgodność przedstawionych treści z celem konkursu; 



 estetyka wykonania; 

 pomysłowość w ujęciu tematu. 

 

Ocena szczegółowa w poszczególnych kategoriach: 

1. Praca plastyczna 

 samodzielność wykonanej pracy; 

 metody plastyczne użyte do wykonania pracy; 

 stopień trudności wykonania; 

 ilość użytych metod. 

 

2. Zdjęcie 

 zdjęcia prac powinny mieć postać fotografii kolorowych, zapisanych w formie 

cyfrowej (plik JPG). Nie można dokonywać fotomontaży, stosować filtrów  

i przerabiać zdjęć w programach cyfrowych; 

 jakość wykonania; 

 oryginalność; 

 stopień trudności wykonania. 

 

3. Filmik  

 film zgłoszony do konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:  

 rozmiar maksymalny pliku: do 4 GB; 

 długość filmu maksymalnie 5 minut; 

  film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub 

aparatem fotograficznym; 

 użyte oprogramowanie do montażu oraz metoda nagrywania jest dowolna; 



  jakość wykonania; 

 oryginalność; 

 stopień trudności wykonania. 

3.  Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć komisja wyłoni zwycięzców (miejsca 

I-III oraz wyróżnienie nagrodzone będą nagrodami rzeczowymi oraz 

dyplomami). 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 


