
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY: 

„Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam” 

 

Regulamin 

1. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. 

2. Głównymi celami Konkursu jest: 

 Pogłębianie oraz promowanie wiedzy na temat spektrum autyzmu. 

 Wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm oraz 

ich rodzin. 

 Kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem. 

 Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 

 Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji za 

pomocą różnorodnych technik plastycznych. 

 Nauka właściwych postaw wobec niepełnosprawnych. 

 Poszukiwanie ukrytych talentów. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu 

oraz klas gimnazjalnych. 

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas 0-IV, 

 uczniowie klas V-VII i gimnazjum. 

Jury wybierze po trzy prace z każdej kategorii wiekowej. 

 Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.  

4. Każdy uczestnik ma przygotować pracę plastyczną nawiązującą do tematu, w dowolnej technice plastycznej 

oraz  formie np. plakat.. 

Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora pracy, klasę. 

5. Podpisane prace należy składać do 23 kwietnia 2018r do organizatorów: p. Anny Gaweł, p. Magdaleny 

Stefańskiej i p. Małgorzaty Warzocha. 

6. Kryteria oceny: 

 Walory merytoryczne: zgodność z tematem  konkursu. 

 Walory artystyczne: pomysłowość, oryginalność, ogólne wrażenie. 

 Laureaci zostaną powiadomieni o dniu i sposobie wręczenia nagród. 

7. Postanowienia ogólne: 

 Prace niezgodne z tematem konkursu nie będą dopuszczone do konkursu. 



 Dostarczenie prac na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do dostarczonych na konkurs 

prac oraz wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. 

 Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 

8. Organizatorzy Konkursu: 

Anna Gaweł, Magdalena Stefańska, Małgorzata Warzocha. 

Zapraszamy do aktywnego udziału w Konkursie! 

  


