
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu 
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„W ŚWIECIE KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO” 

DZIEŃ PATRONA 2021  
 
Tematyka Konkursu: 
 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (do wyboru jeden z dwóch  
tematów): 

 „Patron szkoły oczami dzieci - portret Kornela Makuszyńskiego”, 

 „W świecie Kornela Makuszyńskiego - ilustracja do wybranej książki autora”. 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu w dwóch 

kategoriach wiekowych – klasy 1 – 3 oraz 4 - 8. 
 
Celem konkursu jest: 
 

a) rozwijanie zainteresowania postacią patrona oraz jego twórczością, 
b) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni twórczej 
c) wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form  

i technik plastycznych. 
 
Forma dostarczonej pracy: 
 

1. Praca wykonana w formacie A4 w klasach 1-3 ,w klasach 4-8 format A4 lub A3. 
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówkiem, kredkami, 

farbami, pastelami, wydzieranką, lub techniką kolażu). 
3. Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę. 
4. Praca powinna być podpisana przez ucznia: wybrany temat, imię i nazwisko, klasa. 
5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, 

nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. 
Praca nie może być skopiowana lub wykonana szablonem. 

 
Miejsce i termin składania prac: 
 

1. Prace należy składać w skrzynce podawczej znajdującej się w dyżurce przy wejściu do 
szkoły. Obowiązuje klasy 1-3. 

2. Klasy 4-8 wysyłają prace drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny (zdjęcie, 
skan) do Pani B. Krzemińskiej. Prace w wersji papierowej powinny być zachowane 
(będą zbierane przez organizatorów po powrocie do nauki stacjonarnej). 
W tytule wiadomości wpisujemy: Konkurs KORNEL MAKUSZYŃSKI, klasa… 

3. Termin składania prac upływa 8 czerwca 2021 r. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dn. 17 czerwca 2021 r. 

 



Kryteria oceny prac konkursowych: 

1. Skład Komisji Konkursowej: nauczyciel plastyki, nauczyciel języka polskiego, opiekun 

SU, przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego 

regulaminu. 

3. Kryteria oceny prac: 

 dbałość o efekt końcowy wykonanej pracy oraz zgodność z tematem, 

 estetyka wykonanej pracy, 

 oryginalność, pomysłowość, kreatywność. 

 

4. W każdej grupie wiekowej (klasy 1 – 3 oraz 4 – 8) zostaną przyznane 3 pierwsze 

miejsca. 

 

 

Inicjatorem konkursu jest samorząd uczniowski. 

 

 

 

 


