
 

 

Szkolny Konkurs Plastyczny 

„Dyscypliny sportowe” 

 

 

Sport daje poczucie dobrze spędzonego wolnego czasu, uczy 
pomagać innym, pokonywać własne słabości, uczy pokory            

 i szacunku dla ludzi i samego siebie. 
 

Zachęcamy uczniów klas 0-VIII do zilustrowania różnych dyscyplin 

sportowych. 

 

Cele konkursu: 

 zachęcenie do podejmowania działań twórczych, 

 wzbudzenie zainteresowania różnymi dyscyplinami sportu,  

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, 

 usprawnianie umiejętności manualnych, 

 kształtowanie poczucia estetyki,  

 promowanie zdrowego trybu życia. 
 

Warunki uczestnictwa: 

 W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących grupach wiekowych: 

 dzieci z grup 0 i uczniowie klas I-III, 

 uczniowie klas IV-VIII, 

 Zgłoszone prace zostały wykonane zgodnie z Regulaminem, 

 Prace zostały opatrzone metryczką (załącznik), 

 Rodzice / prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystywanie i wystawianie 
wykonanych prac. 

 
 

 

 



Regulamin konkursu: 

Dzieci i uczniowie wykonują pracę plastyczną związaną z wybraną dyscyplina 

sportową, prezentując jej specyfikę, piękno i dynamikę. 

Zwycięzców konkursu w dwóch kategoriach (prace uczniów z klas 0-III i uczniów klas 

IV-VI) wyłoni komisja składająca się z: Dyrektora SP 353, członków zespołu Klubu 

Małego Odkrywcy działającego przy SP 353, nauczyciela plastyki. 

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane na korytarzach szkoły. 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 

353 w Warszawie (www.sp353.pl). 

Szczegóły konkursu: 

 technika plastyczna: dowolna (mile widziana różnorodność wykorzystanych 
materiałów i technik np. kolaż, malowanie, rysunek, techniki łączone), 

 forma: płaska,   

 wielkość prac: dowolna, ale format nie większy niż A1 (ważne ze względu na 
możliwość ekspozycji prac), 

 prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie, 

 należy zadbać o estetykę wykonanego dzieła,  

 nie będą przyjmowane prace typu rzeźba, ceramika. 
 
Harmonogram konkursu: 

 Prace składane są do 6 maja 2019 r. 

 Rozstrzygnięcie konkursu – 13 maja 2019 r. 

 Wystawa prac –koniec maja 2019 r. 
 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Magdalena Kruk 

oraz Szkolny Klub Odkrywców 

 

 



 

Załącznik  

 

Metryczka  

Prosimy przykleić metryczkę na odwrocie pracy 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Tytuł pracy: …………………………………………………………………….. 

 

imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………….. 

klasa: ….............. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego dziecka do ekspozycji na wystawie w SP 353 

oraz umieszczenie dokumentacji fotograficznej  na stronie Internetowej SP 353. 

…………………………………………… 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

  

 

 


