
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNO-PLASTYCZNEGO 

Klimat - no problem? 
 DLA KLAS 4-8 

 

I. Organizatorzy i uczestnicy: 

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich 

w Buku. 

2. Opiekunami konkursu są Michalina Targosz i Ewa Wieczorek-Dziurla. 

3. Konkurs szkolny przeznaczony jest dla uczniów klas 4 - 8 Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów. 

2. Uwrażliwienie uczniów na problemy ekologiczne. 

3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za planetę. 

4. Popularyzacja medium komiksu. 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Tematem konkursu jest przedstawienie wybranego (przez ucznia) 

problemu ekologicznego związanego ze zmianami klimatycznymi. 

Ważne, aby w pracy został przedstawiony problem oraz propozycja 

na jego rozwiązanie. Przydatne mogą być tu m.in. źródła ze stron 

WWF i Greenpeace. 

2. Przedmiotem konkursu jest komiks - praca plastyczna opowiadająca 

historię za pomocą obrazu i tekstu, na zadany temat. 

3. Komiks powinien stanowić zamkniętą całość o objętości od 3 do 6 

stron formatu A4.  

4. Uczeń może oddać maksymalnie jedną pracę, wykonaną indywidualnie. 

5. Praca może być wykonana w dowolnej tradycyjnej płaskiej technice 

plastycznej (z wyłączeniem sypkich i spożywczych). 



6. Prace należy przekazać opiekunom konkursu. 

7. Jeżeli przed upłynięciem terminem konkursu zostanie wprowadzone 

nauczanie zdalne, prace można zostawiać w szkole (w sekretariacie), 

jednocześnie drogą elektroniczną informując nauczycieli 

organizujących konkurs.  

8. Praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane:  

“Tytuł pracy”, numer strony 

Imię Nazwisko autora, klasa 

9. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy 4-5 i klasy 6-8. 

10. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu 

praw autorskich do pracy oraz wyrażeniem zgody na dysponowanie 

nimi przez organizatora, a także bezpłatną reprodukcję i ekspozycję 

przez organizatora. 

IV. Termin zgłaszania prac 

1. Termin nadsyłania prac wykonanych zgodnie z wymogami regulaminu 

mija 3 grudnia 2021 r. 

2. Prace otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 13 grudnia 2021 r. 

2. Oceny dokona jury powołane przez organizatora. 

3. Obowiązujące kryteria oceny prac konkursowych to:  

● zgodność z tematem konkursu 

● zgodność z zadaną formą i techniką 

● oryginalność i pomysłowość 

● samodzielność 

4. O ilości przyznanych nagród i wyróżnień zdecyduje powołane jury 

w trakcie obrad. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone drogą elektroniczną lub 

bezpośrednio laureatom. 

6. Nagrodą w konkursie jest ekspozycja nagrodzonych i wyróżnionych 

prac na stronie internetowej i w przestrzeni budynku szkoły.  



7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do upublicznienia prac 

wykonanych przez dziecko na stronie internetowej Organizatorów, 

profilu Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook, na 

tablicach, w gablotach. 

 

VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  
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