
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego  

„Odblaskowa Szkoła w Rybnej”  

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkolny Klub Wolontariusza działający 

w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej. 

 

2. Cele konkursu to:  

• promowanie wśród uczniów postaw i zachowań w zakresie  

bezpieczeństwa,  

• rozwijanie wiedzy o korzyściach wynikających z 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego,  

• upowszechnianie i rozwój wiedzy nt. zachowań w ruchu drogowym 

jako pieszy/rowerzysta z zastosowaniem obowiązkowych elementów 

bezpieczeństwa. 

 

Celem konkursu jest również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do 

aktywnego wspierania działań związanych z bezpieczeństwem na 

drodze, integracja dzieci działających na rzecz bezpieczeństwa 

drogowego oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci 

biorących udział w konkursie. 

 

3. Temat konkursu  

Uczniowie mają za zadanie stworzyć pracę plastyczną (makietę, plakat) 

przedstawiającą:  

a) uczniowie klas 0 - 3 – makieta 3D przedstawiająca bezpieczną drogę 

do Szkoły w Rybnej, 

b) uczniowie klas 4 - 8 – plakat promujący bezpieczeństwo na drodze. 

Prace będą miały charakter edukacyjny, pomogą zrozumieć uczniom 

zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 

 

4. Uczestnicy konkursu  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas:  

a) 0 - 3,    b) 4 - 8   Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej. 

Praca ma charakter indywidualny.  

Praca powinna być wykonana przez ucznia samodzielnie. 



 

5. Wymogi techniczne pracy  

Konkurs dotyczy prac:  

a) klasy 0 – 3 – praca plastyczna przestrzenna w formie makiety,  

b) klasy 4 – 8 – praca plastyczna płaska w formie plakatu wielkości A3.  

Technika pracy konkursowej: technika pracy dowolna. 

 

6. Termin konkursu i miejsce składania prac 

Prace konkursowe przyjmowane będą do 28 października 2021r. 

(czwartek) w gabinecie pedagoga szkolnego (s. 37). 

 

7. Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie  

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną 

przygotowaną pracę plakat/makieta.  

Każda praca musi być podpisana na odwrocie. 

 

8. Ocena prac i nagrody 

Laureaci każdej kategorii wiekowej uhonorowani zostaną upominkami. 

Ocenie będą podlegać:  

▪ zgodność z tematem konkursu, 

▪ zgodność z wymogami technicznymi konkursu,  

▪ pomysłowość oraz dobór materiałów , 

▪ estetyka wykonania,  

▪ siła przekazu . 

9. Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu szkolnego 

konkursu plastycznego „Bezpieczna Droga do Szkoły w Rybnej”. 

 

10. Koordynatorem Konkursu jest pani Anna Kos – opiekun Szkolnego 

Klubu Wolontariusza. 

 

 


