
 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 

„Rodzina moim skarbem”


 
I. Organizator konkursu : 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie 

 
II. Cel konkursu: 

1) Realizacja jednego z kierunków polityki oświatowej – wspomagania przez 
szkołę wychowawczej roli rodziny.


2) Rozwijanie estetyki i wyobraźni oraz umiejętności artystycznych uczestni-
ków. 

3) Popularyzacja wśród uczniów technik plastycznych jako środka wypowiedzi.


4) Celebrowanie Dni: Matki, Dziecka, Ojca.


5) Integracja społeczności szkolnej.




III. Zasady uczestnictwa: 

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół  
Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 35  
w Krakowie. 


2)  Technika prac: dowolne techniki plastyczne, plastyczno-techniczne płaskie  
i przestrzenne.


3) Format prac – max. A3. 

4) Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne, samodzielnie wykonane przez 
dzieci.


5) Pracę należy podpisać ołówkiem na odwrocie - zapisać imię i nazwisko auto-
ra oraz klasę, do której uczęszcza lub przyczepić metryczkę z danymi.


6) Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

7) Do pracy konkursowej należy dołączyć zgody stanowiące załączniki nr 1, 2  - 
będące integralną częścią niniejszego regulaminu. 

8) Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 
zwycięzców i przyznania nagród w Konkursie. 

9) Oceny prac dokona Komisja konkursowa złożona z pracowników szkoły. 

IV. Ocena prac konkursowych i terminarz:


1) Prace konkursowe należy przekazać mgr Aleksandrze Rapacz (wycho-
wawczyni klasy 2a SP) do 7 czerwca 2022 roku.


2) Oceny prac dokona Komisja konkursowa złożona z pracowników szkoły  
w dniu 8 czerwca 2022 roku.


3) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecydują: Komisja konkursowa powo-
łana przez organizatora, a także internauci.


4) Pięć prac konkursowych, które zdobędą najwięcej punktów zostanie sfotogra-
fowanych. Fotografie te zostaną umieszczone na szkolnej stronie na portalu spo-



łecznościowym Facebook. Autorzy prac konkursowych, których zdjęcia zdobę-
dą najwięcej polubień zdobędą kolejno I, II i III miejsce. 
5) Polubień będzie można dokonywać w dniach 09-12 czerwca 2022 roku. Te, 
które będą przyznane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę do wyłonienia 
zwycięzców.


6) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 czerwca 2022 roku,  a rozdanie 
nagród w dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca 2022 roku. 


 
V. Kryteria oceny pracy:


1) Zgodność z tematem. 

2) Interpretacja własna tematu i oryginalność. 

3) Walory artystyczne. 

4) Kompozycja. 

5) Samodzielność wykonania pracy.


VI. Nagrody dla laureatów. 

W konkursie przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody  rzeczowe


Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. 

 
Koordynatorki konkursu : mgr Joanna Juszczak-Guca,  
mgr Aleksandra Rapacz 



Załącznik nr 1 

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko 
dziecka: .....................................................................…………………………..


Wyrażam zgodę na ekspozycję pracy konkursowej mojego dziecka dla potrzeb 
konkursu  plastycznego  pt. „Rodzina moim skarbem” organizowanego przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.


                                                                                                         

  ….......................................                                         …..................................... 

(miejscowość i data)                                                    (podpis rodzica/opiekuna) 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

.......................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

w związku z udziałem w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Rodzina moim 
skarbem”  organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, 
 ul. Złoty Róg 30 w Krakowie, w celu przetwarzania i umieszczania danych 
osobowych na stronie internetowej placówki.


……………………….………………….…………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę


