
                      KONKURS  
 
     „SYMBOLE WIELKANOCNE”  

 
 
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi. 

 

Cele konkursu: 

 

  kultywowanie tradycji oraz pogłębienie wiedzy na temat symboliki Świąt Wielkanocnych 

 rozwijanie kreatywności i samodzielności uczniów, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej oraz rozbudzanie ekspresji plastycznej uczniów 

 zainteresowanie uczniów różnymi technikami plastycznymi, 

 uwrażliwienie uczniów na piękno i sztukęuwrażliwianie dzieci na piękno oraz sztuk 

 rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni, twórczego myślenia. 

 zachęcenie uczniów do kreatywnego spędzania wolnego czasu, 

 promowanie talentów młodzieży. 

 

Regulamin: 

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 im majora H. Dobrzaoskiego „Hubala”w Łodzi 

 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie i dostarczenie w wymagany terminie 

pracy przestrzennej wykonanej dowolną techniką na temat: 

„ Symbol wielkanocny” (np. pisanka, palma, baranek itp.). 

2. Prace konkursowe należy wykonad indywidualnie. 

3. Każda praca powinna byd czytelnie opisana i zawierad następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora 

- klasa 

4. Prace należy przekazywad do p. Marty Kobiereckiej-Spruty  do dnia    

      26 marca 2015 roku. Uczestnik konkursu może byd autorem maksymalnie 1 pracy 

5. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.  

6. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów    

i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych naszej placówki. 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria oceny: 

 

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów :  

 

 - zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,  

- estetyka wykonania,  

- pomysłowośd, oryginalnośd i samodzielnośd wykonania , 

- różnorodnośd stosowanych technik plastycznych, 

- nawiązanie do tradycji.  

 

W skład jury, które dokona oceny prac wejdą nauczyciele zajęd technicznych i plastyki.  

 

Nagrody: 

 

- Dyplom dla każdego uczestnika konkursu. 

- Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły  

(www.sp3lodz.webd.pl), a najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

 

Postanowienia końcowe: 

 

- Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie (przeniesienie) praw autorskich 

dotyczących stworzonych prac na organizatorów konkursu.  

-Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści       

i wykładni regulaminu.  

-Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.  

 

 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
 

 

 

                                                                                            Marta Kobierecka-Spruta                                                                                   

                                                                                          

 
          

 
 
 


