
 
 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny  
 

 

„Pandemia oczami dziecka i nastolatka – 
obrazem oraz słowem opisana”  

 

I. ORGANIZATOR 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 15 w Rzeszowie,  

ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów. 

 

II. CELE KONKURSU 

 

 Uzewnętrznienie przeżyć związanych z doświadczeniem pandemii poprzez ekspresję plastyczną.  

 Podnoszenie poziomu samoświadomości nt. własnych przeżyć oraz sposobów ich wyrażania. 

 Ukazanie sztuki jako formy terapii - zachęcanie do szczerej wypowiedzi językiem plastyki.  

 Promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. 

 Rozwijanie kreatywności i inicjatywy twórczej, odkrywanie swoich zdolności. 

 Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży 

 

III.  ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów rzeszowskich szkół podstawowych. 

Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

Uczniowie klas 1 - 3 szkoły podstawowej 

Uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej 

Uczniowie klas 7 - 8 szkoły podstawowej  

 

W ramach konkursu uczestnik przygotowuje jedną pracę plastyczną: 

 

Prace powinny zostać wykonane w formacie A 4, w dowolnej technice malarskiej, graficznej, 

rysunkowej, a także kolażu (z wyłączeniem przyklejania materiałów sypkich typu kasza, piach oraz 

plasteliny).   



Efektem działania plastycznego powinna być praca plastyczna, która ukazuje skojarzenia 

dziecka i nastolatka z przeżyciami z pandemii. Może to być miłe przeżycie lub to, co 

frustrowało, smuciło czy złościło ucznia. Nie ma niewłaściwych emocji. Polecamy używanie 

barw do wyrażania i nazywania uczuć. Praca może ukazywać konkretną sytuację. Dodatkowo 

powinna mieć zamieszczone krótkie hasło lub słowa odzwierciedlające treść ilustracji, 

maksymalnie 6 wyrazów. 

 

2. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7  

w Rzeszowie, ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów w terminie do 29.04.2022 r.  

3. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą czytelne dane:  

imię i nazwisko autora, klasa, adres mailowy oraz telefon do szkoły, imię i nazwisko opiekuna/ 

nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca. 

4. Prosimy o dołączenie listy zbiorczej uczestników z danej placówki. Maksymalna liczba prac 

z placówki - po 10 z każdej kategorii wiekowej. 

5. Każda praca powinna być indywidualna, nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

6. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów. 

7. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 

8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora 

i nie podlegają zwrotowi. 

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o terminie, miejscu, sposobie 

i warunkach przekazania dyplomów i nagród. Forma wręczenia nagród laureatom uzależniona 

będzie od sytuacji pandemicznej w Polsce.  

10. Planowane jest zorganizowanie wystawy pokonkursowej – o szczegółach uczestnicy zostaną 

poinformowani. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę. 

11. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

12. Przysłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej eksponowanie oraz  

na opublikowanie nazwiska autora. Udział w konkursie jest dobrowolny  

i równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie, wykorzystanie danych osobowych oraz 

wizerunku w ramach realizacji celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2019 r., poz.1781. 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu: Iwona Bukała-Siedlecka 

iwobuk.507@edu.erzeszow.pl 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

2. Zgłoszenie uczestników – lista zbiorcza 


