
Regulamin konkursu plastycznego 

 „Cztery Pory Roku” 
 

Konkurs plastyczny pt. „CZTERY PORY ROKU” 
 jest przeznaczony dla kl.0-3 

ze Szkoły Podstawowej nr 112. 
 

W każdym z 4 (Jesień , Zima , Wiosna , Lato ) etapów Konkursu poszczególne 
klasy mają za zadanie samodzielne ozdobić tablicę znajdującą się na holu przed 
każdą klasą w Naszej Szkole, przedstawiającą daną porę roku w dowolnie wybraną 
techniką plastyczną. Konkurs podzielony jest na 4 etapy, które związane są z 
czterema porami roku. Konkurs trwać będzie cały rok – od jesieni 2021 roku do lata 
2022 roku. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 „Cztery pory roku” dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 1 12 

 
I.Organizator: 

Anna Grochal, Agnieszka Misiun, Monika Jakoniuk 
Mały Samorząd Uczniowski.   

 
II. Założenia programowe: 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, klas 0 –III. 
 

III. Cele konkursu: 

Pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci. 

a) pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dzieci; 

b) rozwijanie zainteresowań dzieci sztuką oraz bogactwem technik plastycznych; 

c) rozwijanie zainteresowań dzieci zmianami w porach roku; 

d) promowanie działań twórczych dzieci – plastycznych 

Przegląd różnorodnych technik plastycznych. Podnoszenie rangi amatorskiego ruchu 

artystycznego. 
IV. Warunki uczestnictwa: 
Prace na tablicach mogą być wykonywane dowolną techniką plastyczną. 
  
V. Organizacja konkursu: 
Tablice dekoracyjne (znajdujące się na holu przed klasą) przedstawiające daną porę 
roku ocenia powołana komisja. 
VI. Nagrody: 
Dla klas za zajęcie trzech pierwszych miejsc przewiduje się nagrody . 
Każdy etap konkursu będzie oceniany indywidualnie. 
  
VII. Kryteria oceny: 
Kryteria oceny. Podczas oceniania tablic dekoracyjnych pod uwagę będą brane: 
a) twórcza pomysłowość i wyobraźnia w przedstawieniu tematu; 
b) estetyka wykonania; 



c) spełnienie warunków 
Komisja wyłoni w każdej turze Konkursu zwycięzców 1-3 miejsce 
Poziom artystyczny i estetyka wykonania . 
Indywidualne potraktowanie tematu. 
Zgodność pracy z tematem przewodnim. 
VIII. Termin konkursów wraz z tematem przewodnim: 
Jesień   – termin wykonania tablic- do 11 października  2021 r. 
Zima  – termin wykonania tablic do 10 grudnia 2021. 
Wiosna  – termin wykonania tablic do 30 marca 2022. 
Lato  – termin wykonania tablic do 5 czerwca 2022. 
Wszystkie etapy konkursu zostaną rozstrzygnięte w ciągu 3 dni od terminu 
wykonania tablic.  
Wyniki zostaną podane do wychowawców klas po zakończeniu konkursu- w czerwcu. 
POWODZENIA:) !!! 
 


