
 

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZO-ARTYSTYCZNEGO 

Z OKAZJI 19. edycji DNIA DRZEWA - Dla przyrody! 

 „ŁĄCZĄ NAS DRZEWA” to hasło konkursowe dla uczniów klas 4-8  SP1 w 

Radzyminie. 

§1 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu artystycznego pod nazwą „Łączą nas drzewa” skierowanego do uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie jest LOP. Koordynatorami 

konkursu są p. Maria Klimkiewicz, klasy 4-6, p. Agata Drzewek, klasy 7-8. 

§2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

zachęcenie uczniów szkół podstawowych do kreatywnego działania i twórczych poszukiwań w 

dziedzinie plastyki oraz języka polskiego, popularyzowanie wiedzy przyrodniczej. 

§3 

Założenia organizacyjne 

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w 

Radzyminie. 

Udział w konkursie jest dobrowolny. Każdy z autorów może przekazać tylko jedną pracę na konkurs. 

Konkurs polega na przygotowaniu pracy artystycznej nawiązującej do hasła „  Łączą nas drzewa” . 

 Kartka pocztowa -  jednym zdaniem: ta oto kartka opowiada nam o tym, czego ludzie powinni 

nauczyć się od drzew (ilustracja), na odwrocie dodaj opis (kilka słów napisanych do drzewa lub o 

drzewie w formie pozdrowień). 

Przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4 (297 mm x 210 mm). 

Technika plastyczna: techniki płaskie (kredki, farby, ołówek, węgiel, lub grafika komputerowa). 

Prace przestrzenne będą odrzucane. 

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie 

przedstawianymi na innych konkursach. 

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Udział w konkursie oznacza udzielenie 

Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy(na stronie internetowej szkoły, na 

korytarzu szkolnym). 



Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową. 

W skład komisji wchodzą członkowie LOP przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana 

Pisarka w Radzyminie. 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

§4 

Złożenie prac konkursowych 

Praca powinna zostać dostarczona w kopercie do p. Marii Klimkiewicz (uczniowie klas 4-6, stary 

budynek szkoły) oraz do p. Agaty Drzewek (uczniowie klas 7-8, nowy budynek szkoły).  

Na kopercie zawierającej pracę powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, 

klasa, nazwisko koordynatora konkursu. 

Koordynatorzy konkursu: M. Klimkiewicz – kl.4-6, A. Drzewek – kl.7-8 

Termin dostarczenia pracy do 29.10. 2021 r. 

Na kopercie zawierającej prace należy umieścić dopisek: Konkurs „Łączą nas drzewa”. 

§5 

Ocena prac konkursowych 

Spośród otrzymanych prac komisja wyłoni maksymalnie po trzy prace w każdej kategorii : klasy 4-6 

oraz klasy 7- 8  każda innego autorstwa. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

zgodność z tematyką, 

estetyka pracy, 

oryginalność. 

 Decyzje komisji konkursowej LOP są ostateczne. 

§6 

Ogłoszenie wyników konkursu 

Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w kategorii klasy 4-6 oraz klasy7-8. Zwycięskie 

prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do 10 

listopada 2021 r. 

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione przez komisję o wynikach konkursu i 

sposobie odbioru symbolicznej nagrody. 

 

 

 



 

§7 

Nagrody 

 Autorzy najlepszych prac dostaną cząstkowe oceny celujące za pracę konkursową z przyrody (klasa 

4), z geografii (5-8) i z biologii (klasa 5-8), dyplom za zdobycie miejsca na podium oraz drobny 

upominek ufundowany  przez Radę Rodziców. 


