Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego
“Queen Elizabeth II”

Na konkurs wpłynęło 45 prac uczniów klas trzecich szkół podstawowych (regulamin konkursu
w załączniku). Spośród wszystkich pięknych portretów jury wyróżniło cztery.

Na pierwszym

miejscu znalazła się praca Julii Brunow z SP im. Ks. Władysława Demskiego

w Straszewie (nauczyciel: Kamila Ścisłowska). Praca ta spełniła wszystkie kryteria oceniania
z naciskiem na oryginalność pomysłu.

Drugie miejsce otrzymały ex aequo:

Kornelia Dunajska z PSP w Bobowie (nauczyciel: Beata Liczmańska)

i Amelia Babińska z SP im. Ks. Władysława Demskiego w Straszewie (nauczyciel: Kamila
Ścisłowska).

Trzecie miejsce zajęła Maria Reca z ZS w Tuchomiu (nauczyciel: Elżbieta Placek).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i nauczycielom prowadzącym oraz pozostałym uczestnikom
konkursu za udział oraz zapewnienie członkom jury niesamowitych wrażeń estetycznych podczas
dokonywania wyboru. Wizerunki monarchini będzie można podziwiać na wystawie w Publicznej
Szkole Podstawowej w Skórczu.

Prace oceniało jury w składzie:
Beata Nadolna- nauczycielka języka angielskiego,
Alicja Kalinowska – nauczycielka języka angielskiego,
Wioletta Jasińska – nauczycielka plastyki.

Załącznik:

Z okazji zbliżających się 88 urodzin Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II
zapraszam dzieci do udziału
w międzyszkolnym konkursie plastycznym “Queen Elizabeth II”
organizowanym przez PSP w Skórczu

Regulamin konkursu

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych
Cele konkursu:




Rozpowszechnianie i zachęcanie do poszukiwania wiedzy na temat historii i kultury Wielkiej
Brytanii
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i pobudzanie ich twórczej wyobraźni
Oswojenie uczniów z formą konkursów

Temat:
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie portretu Królowej Elżbiety II



Dowolną techniką
W formacie A4 (210mmx297mm), orientacja pionowa

Kryterium oceniania prac:




Zgodność z tematem
Ekspresja (osobowość i cechy charakterystyczne osoby portretowanej)
Oryginalność pomysłu

Ponadto:




Z jednej szkoły do konkursu może przystąpić maksymalnie 5 uczniów
Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę
Prace nie mogą być wykonane w parach lub zbiorowo

Terminy konkursowe:




Prace należy nadsyłać do 23 marca 2015r. na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. F. Schornaka w Skórczu
ul. Hallera 7A
83-220 Skórcz
Z dopiskiem: konkurs „Queen Elizabeth II”
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 marca 2015r.

Nagrody:


Dla zwycięzców przygotowano cenne i atrakcyjne nagrody

Na odwrocie pracy konkursowej należy zamieścić informacje:




Imię i nazwisko autora, wiek
Adres szkoły, e-mail lub telefon
Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego ucznia na konkurs, jego/jej e-mail lub telefon

Nadesłane prace pozostają własnością organizatorów a nagrodzone zostaną opublikowane na stronie
internetowej szkoły w Skórczu.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych
osobowych ich dziecka (uczestnika konkursu) do celów konkursu, m.in. na umieszczenie danych
osobowych ucznia na stronie internetowej szkoły.
Pytania dotyczące regulaminu należy kierować do organizatora konkursu Beaty Nadolnej:
beatanadolna6@gmail.com

