
Konkurs: MAŁY CZŁOWIEK - WIELKI TALENT!  

REGULAMIN 

 

1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy. 

Pomysłodawca i koordynator szkolny: Mariola Taboł 

2. Kategorie wiekowe: edukacja wczesnoszkolna, klasy 1-3 oraz klasy 4-6. 

3. Cele konkursu:  

Głównym celem konkursu jest promowanie i rozwijanie młodych talentów w zakresie myślenia i 

działania twórczego, a w szczególności: 

 stymulowanie wyobraźni i fantazji twórczej; 

 rozwijanie pomysłowości w tworzeniu; 

 doskonalenie zdolności skojarzeniowych, płynności, giętkości i oryginalności myślenia i działania 

twórczego; 

 wymiana pomysłów twórczych i doświadczeń w tworzeniu. 

 

4. Kategoria : 

- twórcze prace plastyczne - płaskie; 

- twórcze rozwiązania techniczne. 

Nauczyciele mogą zgłosić inne ciekawe kategorie konkursowe, które będą uwzględnione 

w kolejnej edycji konkursu. 

 

5. Zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa: 

 Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo: etap szkolny. 

 Adresowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej: klas 1-3 oraz klas 4-6 szkoły 

podstawowej; 

 Uczniowie mogą wykonać prace indywidualnie lub w małych zespołach. 

 Materiały i technika prac: dowolna. 

 Nauczyciel - wychowawca zgłasza uczestnictwo zainteresowanych uczniów w konkursie 

do dnia 20 kwietnia 2017r. wypełniając kartę uczestnictwa zawierającą: imię i nazwisko, 

klasa, zakres kategorii, w której będą startowali uczestnicy.  

 Prace plastyczne i techniczne powinny być opisane na odwrocie i zawierać następujące 

informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, wiek uczestnika- klasa, imię i 

nazwisko nauczyciela - opiekuna.  

 Prace powinny być dostarczone osobiście do koordynatora szkolnego do dnia 10 maja  

2017r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą przyjmowane. Klasy mogą zgłosić do 

konkursu jedną lub więcej kategorii, w których wezmą udział uczestnicy.  

 Koordynator szkolny odpowiada za dokonanie komisyjnej oceny prac i wyłonienie 

zwycięzców.  

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas apelu szkolnego 15 maja 2017r. 

 Z wyróżnionych plac plastycznych i technicznych zostanie zorganizowana w szkole 

wystawa pokonkursowa. Prace nagrodzone zostaną sfotografowane i udostępnione do 

wglądu w Galerii na stronie szkoły. 



 

 Ocenie podlegać będzie:  

- samodzielność wykonania pracy; 

- pomysłowość i oryginalność; 

- artystyczna wartość pracy; 

- płynność, giętkość i oryginalność myślenia i działania twórczego. 

 

6. Nagrody: 

 Jury wybierze po 3 najciekawsze prace w poszczególnych kategoriach oraz grupach 

wiekowych, które zostaną wyróżnione i nagrodzone. 

 Każdy uczestnik lub grupa otrzyma pamiątkowy dyplom. 

 

Koordynator konkursu : Mariola Taboł 

 


