ŚWIETLICA SZKOLNA ORGANIZUJE wewnątrzszkolny KONKURS PLASTYCZY

pt: „WOLNA POLSKA !”
PROJEKT PLAKATU
„Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej.
To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią i napisami.
Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, propaguje, wzywa lub
przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość,
intensywność kolorów. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej,
z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie”

REGULAMIN KONKURSU
1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – V szkoły podstawowej.
 W konkursie mogą wziąć udział tylko dzieci zapisane do szkolnej
świetlicy.
 Plakat o jasnej, czytelnej treści – poprawny merytorycznie projektuje
i wykonuje się samodzielnie. Przyjmujemy tylko prace wykonane
indywidualne – prace zbiorowe nie będą rozpatrywane.
 Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika,
nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nie
publikowane.
 Po zebraniu wszystkich prac, odbędzie się pierwszy etap konkursu,
wybrana będzie grupa finalistów. Jury (wybrani uczniowie i wychowawcy)
przyznają I, II, lub III miejsce z każdej kategorii wiekowej (kl. IV i kl. V).
 Prace należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami: - imię
i nazwisko, klasa, data wykonania pracy.
2. Kryteria oceny:
 trafność doboru tematu - poprawność merytoryczna;
 wyraz artystyczny - kompozycja, estetyka, oryginalność;
 walory edukacyjne - siła i klarowność przekazu.
3. Technika pracy:
 Dowolna (obowiązuje zaprojektowanie i wykonanie plakatu według
określonych zasad: ilustrowane hasło – myśl przewodnia o charakterze
reklamowym i bogatej kolorystyce);
 format prac – dowolny;
 można wykorzystywać dowolne, różnorodne materiały.
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Celem konkursu jest:
 uczczenie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę;
 zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką historii Polski;
 pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt
państwowych;
 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy
przekazu artystycznego;
 popularyzowanie wiedzy o Polakach, którzy aktywnie i skutecznie działali
w obronie naszej Ojczyzny;
 realizacja jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa na rok szkolny
2018/2019: „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do
wartości…”;
 rozwijanie samodzielności oraz planowania własnej pracy;
 staranne i oryginalne wykonanie pracy na określony temat;
 rozbudzenie wyobraźni, inwencji twórczej dzieci;
 uczenie dzieci cierpliwości, dokładności oraz samodyscypliny.
Termin składania prac: do 20 XI 2018r.
Prace należy składać do swojego wychowawcy.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 XI 2018r.
 O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród organizatorzy
powiadomią zwycięzców osobiście;
 Lista nagrodzonych osób oraz ich plakaty zostaną też opublikowane na
stronie internetowej naszej szkoły – sp34@op.pl - dział świetlica;
 Organizatorzy przewidują: nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla
wygranych w konkursie oraz prezentację prac w świetlicy szkolnej;
 Nie przewidujemy dyplomów i nagród pocieszenia za uczestnictwo
konkursie.
Uwaga: Autorzy prac konkursowych (rodzice - opiekunowie prawni) powinni
wyrazić zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych.
Organizatorzy konkursu:
Kierownik świetlicy:
Lidia Piwowarczyk
Wychowawcy świetlicy: Małgorzata Stypuła
Beata Sadowska
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