
Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej 

„MOJE PASJE, TO DROGA DO MOJEJ ZAWODOWEJ KARIERY” 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku. 

Patronat sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam. 

 

II. Cele konkursu 

1. Wspieranie rozwoju dzieci w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na etapie 

edukacji w szkole podstawowej.  

2. Pobudzenie wyobraźni młodych ludzi i rozwijanie ich twórczego podejścia do planowania 

przyszłości edukacyjno-zawodowej.  

3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy, szkolnictwa branżowego i aktywności 

zawodowej.  

4. Rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji na temat świata pracy i specyfiki 

zawodów. 

 

 III . Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – dowolną techniką 

(farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, kolaż). Format prac plastycznych 

– A4 lub A3. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny. Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną. 

3. Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając: imię, nazwisko, nazwę szkoły i 

klasę.  

4. Jury wyłoni trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia. Nagrody będą przyznawane 

indywidualnie. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

IV. Termin i miejsce składania prac 

Prace należy złożyć w sekretariacie Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku, ul. Dworcowa 44, 64-

320 Buk. Termin złożenia prac: 28.02.2023 r. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne, najlepiej ilustrujące temat przewodni. Jury 

w ocenie uwzględni przede wszystkim: dobór treści do tematu, estetykę wykonania, 

oryginalność i pomysłowość. 

2. Spośród zgłoszonych prac zostaną wybrane trzy najlepsze. Jury dopuszcza możliwość 

przyznania dodatkowych nagród.  

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 7 marca 2023 r. 



 

VII. Prezentacja prac 

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

VIII. Uwagi dodatkowe 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Osoby do kontaktu ze strony Organizatora: Karolina Wawrzyniak i Olga Mazurek-Lipka. 

 


