
Załącznik nr 1

„Autorzy lektur szkolnych w krzywym zwierciadle” -
powiatowy konkurs plastyczny

dla klas IV– VIII przedstawiający karykaturę znanego autora

Zadanie polega na stworzeniu karykatury znanego autora (pisarza, poety, publicysty).

Według Słownika języka polskiego PWN , karykatura to:

1. „obraz lub opis uwydatniający i wyolbrzymiający charakterystyczne cechy postaci,
przedmiotów, zjawisk itp. aż do śmieszności.”

2. „zdeformowana postać czegoś”.

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego
„Autorzy lektur szkolnych w krzywym zwierciadle”

1. Organizator

1.1. Organizatorem konkursu „Autorzy lektur szkolnych w krzywym zwierciadle” zwanego
dalej „Konkursem” są nauczyciele biblioteki Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza
w Mińsku Mazowieckim.

 

2.  Cele konkursu

2.1. Kształtowanie wyobraźni plastycznej uczestników.

2.2. Rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

2.3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej wychowanków poprzez popularyzowanie
różnorodnych form plastycznych.

 

3. Założenia organizacyjne

3.1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII
szkół podstawowych w powiecie mińskim.

3.2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.



3.3. Na odwrocie pracy należy zamieścić informacje:

● pełną nazwę szkoły uczestnika konkursu
● nazwisko i imię ucznia oraz klasę, do której uczęszcza
● imię i nazwisko narysowanej postaci
● imię i nazwisko opiekuna artystycznego

3.4. Praca powinna być wykonana w formacie A4.

3.5. Technika wykonania prac jest dowolna: szkic, rysunek kredką, pastelami suchymi
czy olejnymi, tuszem, węglem, akwarelą, temperą, collage, witraż, wydzieranka, wyklejanka,
fotomontaż, grafika komputerowa, itp.

3.6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy.

3.7. Prace należy dostarczyć do Organizatora – Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza
w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnkowskiego 1 – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

4. Warunki udziału w Konkursie:

4.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej:

● klasy I V-VIII

4.2. Prace należy dostarczyć do dnia 09 grudnia 2022 r.

4.3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą
oceniane.

5. Zasady przyznawania nagród

5.1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołane przez Organizatora Jury.

5.2. Kryteria oceniania: pomysłowość, technika wykonania, oryginalność, łatwość
rozpoznania i podobieństwo do przedstawianej osoby, przedstawienie i uwydatnienie cech
szczególnych przedstawianej osoby, estetyka pracy.

5.3. Decyzja Komisji jest ostateczna.

5.4. Ogłoszenie wyników: 14 grudnia 2022 r. na tablicy informacyjnej w gmachu szkoły
oraz na stronie internetowej SP 6 w Mińsku Mazowieckim.

5.5. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe w terminie wskazanym
przez Organizatora.

5.6. Wyróżnione prace będą wyeksponowane na wystawie w holu głównym szkoły,
a następnie w galerii Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszam do udziału w konkursie i życzę udanej
zabawy! – Bożena Swatko


