
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LESZNOWOLI 

zaprasza dzieci szkół podstawowych do udziału w XI edycji gminnego konkursu plastycznego                        

w roku 2022/2023 pt.: 

„ANIOŁY” 

REGULAMIN KONKURSU: 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego pt. 

„Anioły” jest: 

„ANIOŁ NA KAŻDĄ PORĘ ROKU” 

Zadaniem uczestników tegorocznej edycji konkursu jest wymyślenie i stworzenie 

Anioła, który będzie swoim wyglądem utożsamiał się z konkretną porą roku.   

Celem jest wyrażenie postaci Anioła za pomocą działań plastycznych, własnych 

obserwacji i wiedzy o świecie przyrodniczym. Uwrażliwienie na piękno naturalnych barw, 

które daje nam każda pora roku oraz poszukiwanie wyrazu i charakteru pracy rozwijającego 

indywidualność uczestnika. 

Dobierz takie techniki plastyczne, by wybrany przez Ciebie Anioł przedstawiał się 

najbardziej okazale i odzwierciedlał swoim wyglądem charakterystyczne cechy danej pory 

roku. Mamy na myśli to, że inaczej będzie wyglądał Anioł wiosenny, a inaczej np. Anioł 

zimowy (chociażby kolorystycznie). 

Życzymy trafnych wyborów i cierpliwości w realizacji swoich plastycznych pomysłów. 

Uczestnicy:  

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas: 0, I,II, III,IV. 

Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach:  

Kat I - kl.0,  

Kat II - kl. I i II, 

Kat III – III i IV. 

Technika:  

Do konkursu można złożyć rysunki, prace malarskie, kolaże, płaskorzeźby wykonane 

w różnych technikach plastycznych, z różnych materiałów plastycznych (papier, masa solna, 

plastelina, drewno, gips, glina i inne) oraz materiałów naturalnych.  

Nie będziemy przyjmować rzeźb i prac przestrzennych.  

 



 

Format  

Maksymalna wielkość: A4 lub A3. 

Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.  

Prace grupowe nie będą oceniane!!!  

Prosimy nie oprawiać prac.  

 

Opis pracy przysłanej przez szkołę:  

Na odwrocie pracy lub w sposób trwały (w przypadku płaskorzeźb) każdy uczestnik powinien 

umieścić opis drukowanymi literami:  

Imię i nazwisko  

Klasę 

Adres szkoły, telefon  

Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora.  

 

Ponadto opiekun lub nauczyciel powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia  

i dołączyć do prac w kopercie z pieczęcią adresową lub adresem placówki w tym samym 

opakowaniu.  

Szkoła dostarcza tylko jedną kartę z nazwiskami i klasą do której uczęszczają uczniowie.  

 

Ponadto uczestnik powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia i dołączyć do 

prac w tym samym opakowaniu.  

 

Te wszystkie informacje są bardzo pomocne w organizacji wernisażu i przygotowaniu 

nagród, wyróżnień i dyplomów dla uczestników.  

 

Prace powinny być zapakowane i zabezpieczone!!! Prac dostarczanych bez 

opakowania nie będziemy przyjmować!!! Na opakowaniu prosimy koniecznie umieścić 

dopisek „Anioły”.  

 

Termin składania prac:  

Prace należy składać osobiście na portierni SP w Nowej Iwicznej lub przesłać odpowiednio 

zabezpieczone przed zniszczeniem na adres naszej szkoły:  

Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej 

ul. Krasickiego 56, 05-500 Piaseczno  

do dn. 02.12.2022 roku (piątek) 



Nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin dostarczenia przesyłki do naszej szkoły. 

Prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze nadanie paczek na poczcie i zwrócenie uwagi na 

opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.  

Jury:  

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.  

Jury ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne. 

Nagrody dla uczestników:  

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Wręczenie nagród - wernisaż wystawy:  

O terminie wernisażu wystawy oraz wręczeniu nagród poinformujemy mailowo wyłącznie 

szkoły. 

Wystawa:  

Na wystawie będzie można obejrzeć prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na 

wystawę.  

Zaproszenie na wernisaż oraz rozdanie nagród zostanie przekazane mailowo 

wyłącznie opiekunom uczestników konkursu. 

 

Informacje dodatkowe:  

W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią organizator ma 

prawo zmienić warunki dostarczania prac konkursowych oraz prezentacji prac biorących udział 

w konkursie, opisanych powyżej, na warunki obowiązujące zgodnie z ogłoszonymi 

obostrzeniami. W takiej sytuacji konkurs będzie odbywał się w formie on-line.  

WSZYSTKIE PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE ORAZ ZAKWALIFIKOWANE NA 

WYSTAWĘ PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ SP w Nowej Iwicznej. 

Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych 

prac.  

ZSP w Nowej Iwicznej oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie                             

w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie osoby uczestniczące 

w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie 

danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 

Informacji i wyjaśnień udzielają opiekunowie konkursu :                                                                            

 Małgorzata Woźniak-Kłoda, Dorota Grochowska, Małgorzata Mikusek 

tel. M. Woźniak-Kłoda  - 509 569 242 , e-mail: Mmw1@poczta.fm 

 

Zapraszamy! 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ 

ul. Krasickiego 56, 05-500 Piaseczno 


