
 

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA” 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni. 

 

CEL KONKURSU 

Konkurs ma na celu: 

 rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i 

młodzieży, 

 popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa 

polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych, 

 propagowanie symbolu Orła Białego, patrona naszej szkoły podczas świąt szkolnych i 

wydarzeń patriotycznych 

 motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

 Konkurs plastyczny „Orzeł Biały - nasza duma” skierowany jest do  uczniów klas IV –VIII naszej 

szkoły, którzy wykonają pracę plastyczną przedstawiającą artystyczną wizję godła z Orłem Białym 

- patrona naszej szkoły oraz symbolu państwa polskiego. 

 

PRACA KONKURSOWA  I TEMAT PRACY 

Temat pracy konkursowej to godło z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości 

polskiej, używane od czasów Mieszka I do czasów współczesnych. Prace mogą przedstawiać 

artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego. 

Praca konkursowa powinna mieć następujący format od A3 ( 297mm x 420mm ) do A2 

(420mm x 594 mm),  głębokość/grubość – do 30 cm; 

 forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, plakat, 

płaskorzeźba, rzeźba,  itd., 

 praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką ( farby, ołówek, pastele, techniki 

mieszane, kolaż, glina, masa solna, plastelina, techniki mieszane, wyklejanka z nietypowych 

materiałów 

 na odwrocie pracy powinna być informacja zawierająca imię i nazwisko twórcy oraz klasa. 

 

ZGŁASZANIE PRAC 

1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie pracy plastycznej do nauczyciela 

plastyki  koordynującego  konkurs - Bożeny Kamińskiej 

2.  Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że 

zgłoszona praca plastyczna została wykonana osobiście przez uczestnika i nie jest kopiują  

pracy wykonanej przez inną osobę. 

3.  Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi 

zgody na umieszczenie  i eksponowanie prac  na stronie internetowej, w publikacjach i 

wystawach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 16 w Gdyni. 

4.  Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą do 04 listopada 2021 r. 

5.  Komisja Konkursowa dokonuje oceny biorąc pod uwagę wartość artystyczną, 

pomysłowość, estetykę wykonania, zgodność z tematem. .Spośród złożonych prac 

plastycznych komisja wybierze 3 najlepsze prace. Zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy 

pamiątkowe i nagrody. 

 

ORGANIZATOR: 

Bożena Kamińska 



 KONKURS PLASTYCZNY 

"ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA„ 
 

 

„Jesteśmy uczniami szkoły takiej, 
która patrona ma wielkiego. 

Otacza skrzydłem nas jak znakiem 
i nosi miano Orła Białego. „ 

 

 
 
 
 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS IV – VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W GDYNI 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 04 LISTOPAD 2021 R. 


