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REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„Polska, moja ukochana ojczyzna” 
 

    
 

 

§1.  

Organizatorzy Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice, 

www.podn-pabianice.pl, nr tel. 42 215 42 42, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

 

2. Konkurs organizowany jest w ramach powiatowych działań upamiętniających 100 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości we współpracy z Muzeum Miasta 

Pabianic, ul. Stary Rynek 1/ 2, 95-200 Pabianice  oraz  Młodzieżowym Domem 

Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice. 
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§2. 

Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych  

i gimnazjów powiatu pabianickiego w trzech grupach wiekowych: 

 I grupa wiekowa – uczniowie klas „0” , 1- 3 szkoły podstawowej  

   oraz dzieci 6 letnie z przedszkola 

 II grupa wiekowa – uczniowie klas  4 – 6 szkoły podstawowej 

 III grupa wiekowa – uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum 

Udział uczniów w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

 

§3. 

Zakres tematyczny 

Praca konkursowa dotyczy jednego z trzech zagadnień: 

1. znaczące wydarzenie w dziejach Polski  w latach 1772 -  2018;  

2. ludzie, wielcy bohaterowie, postacie historyczne w służbie niepodległej Polski  

 w latach  1772 – 2018;  

3. kolory Polski w drodze ku niepodległości. 

 

§4. 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

 podniesienie świadomości i utrwalenie wiedzy na tematy związane z odzyskaniem 

przez Polskę niepodległości; 

 pielęgnowanie i utrwalenie w świadomości dzieci i młodzieży znaczenia 

niepodległości Polski; 
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 kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie zainteresowań 

wydarzeniami z historii Polski; 

 wyzwalanie u dzieci i młodzieży aktywności artystycznej, wrażliwości estetycznej 

oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez motywowanie do rozwijania 

pasji historycznych i  artystycznych; 

 promowanie uzdolnień oraz twórczości artystycznej dzieci i młodzieży powiatu 

pabianickiego; 

 promowanie zaangażowania nauczycieli, szkół i przedszkoli w działania 

upamiętniające 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

§5. 

 

Założenia organizacyjne przebiegu konkursu: 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:  

1. I etap - szkolny, 

2. II etap – powiatowy 

Eliminacje konkursowe na I etapie (szkolnym) przeprowadzi  Szkolna Komisja 

Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły/Placówki, wzór powołania Komisji 

(załącznik nr 1).  

 ocena prac konkursowych i wybór zwycięskich prac I etapu - szkolnego odbywa się 

lokalnie na poziomie szkoły/placówki;  

 

 komisja konkursowa na etapie szkolnym dokonuje wyboru maksymalnie trzech  

(3) zwycięskich prac konkursowych w danej kategorii wiekowej;  

 

 zwycięskie prace wybrane przez Szkolną Komisję Konkursową (maksymalnie 3 

prace w danej kategorii wiekowej z jednej szkoły tj. maksymalnie 9 prac 
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konkursowych z jednej szkoły) zostaną przesłane lub dostarczone do drugiego etapu 

– powiatowego na adres Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8  

Z prac Szkolnej Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół (wzór protokołu, 

załącznik nr 2). 

Eliminacje konkursowe na II etapie (powiatowym) zostaną przeprowadzone 

przez Powiatową Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Powiatowego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. 

      Z prac Powiatowej Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

3. Komisje konkursowe na każdym etapie konkursu pracują pod kierunkiem 

przewodniczącego Komisji. Do zadań przewodniczącego Komisji konkursowej 

należy: 

- czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu na 

danym etapie, 

- zatwierdzenie wyników konkursu i listy zwycięskich prac na danym etapie,  

- przygotowanie protokołu z prac komisji konkursowej i przekazanie 

Organizatorowi (PODNiDM). 

§6. 

Charakterystyka prac plastycznych: 

 technika wykonania pracy: dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna; 

 pracę należy wykonać na jeden z podanych zagadnień ( §3.) zgodnie  

z tematem konkursu; 

 praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora; 

 każda praca plastyczna zgłoszona do konkursu - etapu powiatowego wymaga oprócz 

Karty Zgłoszenia (załącznik nr 3) krótkiego opisu merytorycznego dotyczącego 
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interpretacji pracy (max 450 znaków  ze spacjami = 1/4 strony A4 ), znajdującego 

się w metryczce pracy, wzór (załącznik nr 4)  do niniejszego Regulaminu.  

§7. 

 

Przedmiot oceny prac konkursowych 

Kryteria oceny prac konkursowych na każdym etapie konkursu: szkolnym, powiatowym są 

takie same. Karta Oceny stanowi (załącznik nr 5) do niniejszego Regulaminu. 

Komisja będzie brała pod uwagę przy ocenie prac: 

 Jakość pracy artystycznej (rysunek): 

- oryginalność (pomysł i realizacja) pracy 

- autorskie podejście do zagadnienia konkursu 

 

 Stopień odniesienia się do zagadnienia/tematu konkursu: 

- odwołanie do zagadnienia związanego z tematem konkursu  

- rozumienie zagadnień związanych z tematyką konkursu. 
 

 

Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, wzór protokołu (załącznik nr 2). 

 

§8. 

HARMONOGRAM KONKURSU 

Ogłoszenie konkursu do 20 września 2018 r. 

zakończenie etapu szkolnego, zgłoszenia 

prac konkursowych do  poziomu 

powiatowego  

do 30 listopada 2018 r. 

zakończenie etapu powiatowego, do 31 stycznia 2019 r. 

ogłoszenie listy laureatów  etapu 

powiatowego 

do 08 lutego 2019 r. 

Konferencja podsumowująca konkurs, na 

której zostaną wręczone nagrody laureatom 

konkursu. 

dnia 08 lutego 2019 r. 
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§9. 

 Warunki uczestnictwa 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły/ przedszkola 

właściwej dla uczestnika konkursu. Instytucje te przekazują organizatorowi prace 

konkursowe. 

4.  Każda szkoła może zgłosić trzy prace plastyczne dla danej kategorii wiekowej. 

Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać 

wykonawcę/autora. 

5. Zgłoszenia prac konkursowych do etapu powiatowego należy zgłosić wraz  

z pełną dokumentacją:  

- Karta Zgłoszenia (załącznik nr 3) 

- Metryczka Pracy (załącznik nr 4) 

- Protokół Komisji Konkursowej z eliminacji I etapu (załącznik nr 2)  

- Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 6) 

- Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu lub nauczyciela      

powołanego do szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 7) 

6. Prace konkursowe  do II etapu - powiatowego należy złożyć w terminie do dnia 30 

listopada 2018 roku na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice. 

7. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane  

w Regulaminie, nadesłane lub dostarczone do 30 listopada 2018 r. 

8. Kryteria oceny prac konkursowych na każdym etapie konkursu: szkolnym, 

powiatowym są takie same. Karta oceny pracy stanowi (załącznik nr 5) do 

niniejszego Regulaminu) 
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9. Wyrażając zgodę na przekazanie pracy przez uczestnika konkursu jego opiekunowie 

prawni oświadczają, że prace konkursowe nie naruszają praw majątkowych ani 

osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz udzielają 

w imieniu uczestnika konkursu Organizatorom niewyłącznej, bezpłatnej, licencji 

wraz z prawem do udzielania sublicencji do złożonego utworu (pracy konkursowej) 

na rzecz Organizatora. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje  

w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie utworu na wszystkich znanych polach 

eksploatacji.  

Uczestnik konkursu oświadcza, że rozumie te warunki i zgadza się z ich treścią. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie praw autorskich do treści 

zgłaszanych przez uczestników konkursu. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. 

12. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego 

regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego 

postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu uczestnik 

konkursu ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie 

wykładni jego postanowień.  
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§10. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

Przewidywane są nagrody za I,  II,  III miejsce w danej kategorii wiekowej oraz 

wyróżnienia. Każdy z finalistów konkursu otrzyma dyplom. 

§11. 

 

Kontakt do organizatora Konkursu 

 

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach  

na adres email koordynatora konkursu pani Ewy Dereckiej, głównego konsultanta  

w PODNiDM w Pabianicach :  ederecka @podn-pabianice.pl 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – wzór powołania Szkolnej Komisji/Powiatowej Komisji; 

2. Załącznik nr 2 - wzór Protokołu Szkolnej Komisji Konkursowej; 

3. Załącznik nr 3 – wzór Karty Zgłoszenia; 

4. Załącznik nr 4 – wzór Metryczki Pracy; 

5. Załącznik nr 5 – wzór Karty Oceny; 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego  

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu lub nauczyciela 

powołanego do szkolnej komisji konkursowej 
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