REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO
pt. „MORZE PĘDZLEM I PIÓREM MALOWANE”
I. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni
Koordynatorzy konkursu: Beata Wosik, Romana Szamocka, Małgorzata Barańska
II. Cele konkursu:
rozwijanie zdolności plastycznych i literackich wśród dzieci w młodszym
wieku szkolnym
przedstawianie w formie artystycznej i literackiej piękna krajobrazu
nadmorskiego
wykazanie dużej znajomości tematu marynistycznego, w tym znajomości
pojęć typu: port, molo, latarnia
promowanie piękna Bałtyku i polskiego wybrzeża
włączanie dzieci w świętowanie obchodów Święta Gdyni
III. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs skierowany do uczniów klas 2 i 3 szkoły podstawowej, z podziałem na
dwie kategorie wiekowe.
I kategoria – klasy 2 konkurs plastyczny
II kategoria – klasy 3 konkurs literacki
2. Każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie trzech uczestników w każdej
kategorii wiekowej wyłonionych drogą wcześniejszych eliminacji szkolnych.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Nauczyciele zobowiązani są do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w
konkursie dołączonej do regulaminu i przesłanie jej do 30 stycznia 2019r. na adres
szkoły sp31biblioteka@gmail.com z dopiskiem „Morze pędzlem i piórem
malowane”.
Zgłoszenie imienne dziecka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie
prac konkursowych.
V. Termin i miejsce:
Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdynia ul. Chylońska 227
w dniu 5 lutego 2019r. o godz.14:00

VI. Przebieg konkursu:
I kategoria – klasy 2
Przed przystąpieniem do konkursu uczeń losuje temat pracy, np. statek na morzu,
latarnia morska, żaglowiec itp.
Technika malarska – farby plakatowe.
Format – A3
Potrzebne materiały zapewnia organizator. Uczestnik może posiadać własne farby i
pędzle.
Ocenie podlega: zgodność z tematem, estetyka, pomysłowość, talent malarski.
II kategoria – klasy 3
Przed przystąpieniem do konkursu uczeń losuje zestaw 10 wyrazów o tematyce
morskiej, np. molo, fala, śledź. Uczeń tworzy opowiadanie, które musi zawierać
wszystkie wyrazy użyte w dowolnej formie.
Ocenie podlega: pomysłowość, spójność stylistyczna, liczba wykorzystanych
wyrazów konkursowych.
Czas trwania konkursu – 60 minut.
VII. Ocenianie
Na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców nagrody.
Prace konkursowe sprawdza powołana przez organizatorów komisja.
Wyniki konkursu zostaną przesłane na adres e – mailowy szkoły w dniu 7.02.2019r.
Nagrody dla zwycięzców będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 8 lutego 2019r.
Organizator informuje, iż prace konkursowe przechodzą na własność SP31.

KARTA ZGŁOSZENIA
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI
pt. „MORZE PĘDZLEM I PIÓREM MALOWANE”
1. Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………………..
2. Adres szkoły ……………………………………………………………………………………………
3. E-mail szkoły ………………………………………………………………………………………….

KLASA

Imię i nazwisko
uczestnika

KLASA 2

KLASA 3

Prosimy o wypełnienie drukowanym pismem.

Imię i nazwisko
opiekuna
Tel. kontaktowy

