
Regulamin konkursu plastycznego 
„Projekt graficzny sztandaru szkoły” 

 

 

WSTĘP 

Od początku roku szkolnego 2013/2014 wdrażamy „Procedurę nadania 

imienia Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej”. Rada Pedagogiczna 

uczniowie i rodzice zostali zapoznani z tymi działaniami. Rodzice poproszeni o 

zaproponowanie patrona szkoły, podali kilka propozycji. Nauczyciele również 

zaangażowali się w wybór odpowiedniego imienia dla naszej szkoły. Nie była to 

łatwa decyzja. Z kilkunastu propozycji znanych postaci i organizacji z literatury, 

historii, sztuki i religii, wybraliśmy patrona Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie 

Dolnej.  

   „SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BAŚNI POLSKIEJ W NIEDŹWIADZIE DOLNEJ” 

 Od teraz będziemy starać się realizować działania związane z nadaniem 

imienia i wykonaniem sztandaru dla szkoły podstawowej.  

 Dlatego ogłaszamy konkurs na projekt graficzny sztandaru szkoły.  

 

1.organizatorzy :   ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEDŹWIADZIE DOLNEJ 

 

2. CEL KONKURSU: 
 
A)Wyłonienie najciekawszego uczniowskiego projektu sztandaru szkoły, 

zawierającego dokładny opis dwóch stron wyglądu sztandaru (po stronie 

rewersu i awersu), który będzie wzorcem lub inspiracją do wyhaftowania 

sztandaru szkolnego. 

B)Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości uczniów i chętnych 

rodziców. 

 



C) Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

D) Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej. 

E) Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. 

 

3. UCZESTNICY:  

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej 

i ich chętnych rodziców. 

 

4. WARUNKI KONKURSU: 

A) Tematem konkursu jest projekt dwóch stron przyszłego sztandaru Szkoły 

Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej, którego tematyka będzie związana z 

przyszłym imieniem Baśni Polskiej.  

B) Projekt powinien uwzględniać następujące elementy: 

- AWERS – pełną nazwę szkoły, obraz graficzny związany z tematyką imienia, 

motto lub inny cytat związany z imieniem, 

- REWERS – wzorzec urzędowy; 

C)Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

D)Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna 

E)Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A3 lub A4.  

F)Każda zgłoszona praca plastyczna powinna zawierać dołączony na oddzielnej 

karcie słowny opis wyglądu zaprojektowanego sztandaru, zarówno po stronie 

rewersu jak i awersu. 



G)Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać na odwrocie  

następujące informacje: imię i nazwisko autora i klasę. 

5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH: 

- zgodność z tematem, 

- interpretacja własna tematu, 

- walory artystyczne, kompozycja, 

 

6. Termin konkursu: 

A) Czas trwania konkursu: 7 marca – 7 kwietnia 2014r. 

B) Prace należy składać u wychowawców klas, którzy następnie przekażą prace 

Komisji Konkursowej.  

C) Do dnia 14 kwietnia 2014r. r. Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs 

wyłaniając zwycięzców. 

D) Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas apelu szkolnego. 

E) Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

F) Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody.  

7. Ocena prac: 

A)Komisja Konkursowa dokona wyboru pracy, która posłuży do wykonania 

sztandaru dla szkoły oraz wyróżni najlepsze prace. 

B)Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach lub 

wykorzystania więcej jak jednego projektu. 

C)Nagrodą w konkursie jest niewątpliwie satysfakcja z tego, że projekt zostanie 

zrealizowany, a sztandar będzie przez wiele lat towarzyszył wszystkim 

oficjalnym uroczystościom szkolnym zgodnie z ceremoniałem. Przewidziane są 

również nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję Szkoły. 



UWAGA! 
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 
do nich na rzecz Organizatora oraz wyrażeniem zgody na ich publikację w 
całości lub we fragmentach. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane 
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie 
jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej 
organizatora. 

 
 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie. 
 
 

 

    Organizatorzy 


