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9 listopada 2020 

 

 

Ogłaszamy konkurs plastyczny na wykonanie PLAKATU promującego 

szkołę pod tytułem: 

 

„Uczniowie patrzą…” 

Szkoła widziana oczami ucznia.  

 

Z okazji zbliżającego się Święta Szkoły, które przypada 27 listopada 

2020 roku, zachęcamy wszystkich uczniów z talentem, pomysłem, 

ochotą do wyrażenia tematu w formie graficznej. Panująca obecnie 

sytuacja epidemiczna w znaczny sposób ogranicza nasze 

świętowanie, dlatego tym bardziej zachęcamy do podjęcia próby 

zobrazowania naszej wspólnoty CHROBREGO. 

 

 

 

W planowaniu swojej pracy prosimy uwzględnić, że: 

 

plakat jako forma wyrazu artystycznego powinien zawierać nie tylko namalowane 

lub narysowane obrazki, lecz może być także połączeniem malarstwa, rysunku, fotografii 

i umiejętnie wkomponowanego tekstu. 

 

  

http://www.chrobry-pszczyna.pl/


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego  
w Pszczynie 

 
 

§ 2 

CELE KONKURSU 

• promowanie młodych talentów - rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów; 

• promowanie postaw aktywnych, twórczych, zaangażowanych; 

• zachęcenie uczniów do wdrożenia się w historię naszej szkoły i spróbowanie wydobycia z 

jej wieloletniej tradycji w sposób plastyczny faktów wartych uchwycenia; 

• promowanie pozytywnych wzorców zachowania i wzmocnienie międzypokoleniowej więzi 

w związku z przynależnością do wielkiej grupy CHROBREGO. 

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły; 

2. Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę prac plastycznych własnego autorstwa 

inspirowanych tematem; 

3. Plakaty powinny być wykonane samodzielnie dowolną techniką; 

4. Format pracy: A2; 

5. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie pseudonimem artystycznym, a do 

organizatora konkursu, na adres: admin.jm@chrobry.edukacja-pszczyna.pl powinno 

zostać przesłane do dnia 23.11.2020 rozwinięcie: pseudonim – imię, nazwisko, klasa; 

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych szkoły; 

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  

8. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

9. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie – 5 osób – 

powołana  przez Organizatora. 

10. Przy ocenie prac pod uwagę brane będą: oryginalność pomysłu, koncepcji, wartość 

artystyczna i merytoryczna; 

11. Prace należy dostarczyć do dnia 23 listopada 2020 roku do sekretariatu szkoły; 

12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 listopada 2020 roku – na stronie internetowej 

szkoły i poprzez dziennik LIBRUS; 

13. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej we współpracy z 

biblioteką szkolną, a wybrane zostaną zawieszone w gabinetach dyrektorów oraz 

opublikowane na stronie internetowej szkoły; 

14. Autorzy prac otrzymają ocenę bdb z przedmiotu historia, historia i społeczeństwo lub 

wos (po uzgodnieniu przez nauczycieli), a autorzy najciekawszych prac otrzymają 

dyplomy i drobne nagrody rzeczowe oraz ocenę celującą z przedmiotu j.w.; 

15. W przypadkach spornych, głos rozstrzygający ma  Dyrektor Szkoły. 
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