
Szkoła Podstawowa 

im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty  

1 Armii Wojska Polskiego 

w Górze Puławskiej 

  

  

KONKURS PLASTYCZNY  

„EKOLUDKIEM JESTEM JA”  

organizowany w ramach obchodów Dnia Ziemi  

oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska 

  

Temat konkursu można interpretować bardzo szeroko, jako zaproszenie do pokazania piękna 

naszej Planety, wyjątkowości wybranych miejsc na Ziemi, a także uroku roślin czy zwierząt  

na niej żyjących (głównie będących pod ochroną). Można także ukazać wpływ szkodliwej 

działalności człowieka na Planetę Ziemię albo wszelkie inicjatywy podejmowane przez 

człowieka na rzecz jej ochrony.  

  

Regulamin konkursu:  

Organizatorzy: Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.  

Koordynatorzy: p. Jolanta Świderska, p. Marta Motyczyńska  

  

Cele konkursu:  

• Uwrażliwienie na piękno i problemy miejsca, w którym żyjemy – zarówno najbliższego 

środowiska, jak i całej planety.  

• Propagowanie idei proekologicznego stylu życia.  

• Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej oraz wrażliwości plastycznej, wyobraźni 

i kreatywności wśród dzieci.  

• Rozwijanie zainteresowania Planetą Ziemią oraz wdrażanie do podejmowania działań 

na rzecz jej ochrony.  

  

Technika:  

• Technika wykonania prac: dowolna, przestrzenna z wykorzystaniem materiałów 

nadających się do recyklingu. 

• Wymagany format prac: od 30 cm do 100 cm wysokości.   



  

Warunki uczestnictwa:  

• Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Górze 

Puławskiej.  

• Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach 2,3 osobowych. 

• Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca imię i nazwisko ucznia 

oraz klasę.   

  

Kryteria oceny prac:  

Komisja konkursowa dokona oceny prac uwzględniając następujące kryteria:  

ciekawa interpretacja tematyki konkursu, walory artystyczne i estetyczne, oryginalność  

oraz samodzielność wykonania. 

  

Nagrody:  

• Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.  

• Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w naszej 

szkole oraz na stronie internetowej szkoły.  

• Wręczenie nagród nastąpi 03 czerwca 2022 r.   

  

Termin i miejsce dostarczania prac:  

• Wykonane prace należy dostarczyć do dnia 29 kwietnia 2022 r. do sali 1.2.  

• Komisja oceni prace do 13 maja 2022 r.  

• Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez stronę internetową szkoły.  

  

Uwagi końcowe:  

•    Dane osobowe uczestników będą wykorzystane  w celu wyłonienia zwycięzcy  

      oraz podczas ekspozycji prac w czasie trwania wystawy pokonkursowej.  

• Prace zostaną zwrócone ich autorom.  

  

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie :) :) :)  


