
 

 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Plewiskach wraz z opiekunami. 

 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów. 

2. Poszukiwanie i prezentowanie ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego. 

3. Motywowanie do udziału w życiu szkoły poprzez współzawodnictwo. 

4. Rozwijanie zainteresowań. 

 

Uczestnicy: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie                       

w Plewiskach. 

 

Zasady i przebieg konkursu: 

1. Wszyscy uczniowie klas 0-VIII mogą wziąć udział w konkursie. 

2. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych. 

3. Zadaniem konkursowym jest wykonać kolaż/plakat ze zdjęć lub film (do 3min) prezentujący ciekawy sposób 

spędzania czasu wolnego w dniach wolnych od nauki. 

4. Prace należy wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2021r. na adres: 

samorzad@gs.sp2plewiska.edu.pl 

5. Każdy uczeń może wysłać jedną pracę. 

6. W treści maila należy podać: imię i nazwisko oraz klasę autora pracy. 

7. Warunkiem koniecznym do spełnienia, by uczestniczyć w konkursie jest wypełnienie zgody na udział przez 

rodzica/opiekuna (załącznik nr 1). Zgodę można dostarczyć: 

 Drogą elektroniczną razem z pracą (skan lub wersja elektroniczna), 

 Wydrukowaną i wypełnioną bezpośrednio do opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

8. By udostępnić pracę uczestnika na stronie i facebook’u szkoły potrzebne jest wypełnienie zgody na 

udostępnienie wizerunku (załącznik nr 1). 

 

 

 

Regulamin konkursu „Oderwij się od…”  
 



Zasady oceniania prac: 

1. Jury konkursowe będzie rozdawało punkty 1-5 w następujących kategoriach: 

 Kreatywność i pomysłowość, 

 Staranność, 

 Samodzielność, 

 Efekt końcowy. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: 

 I kategoria: klasy 0-3 

 II kategoria: klasy 4-6 

 III kategoria: klasy 7-8 

 

Nagrody: 

Zwycięzca otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową.  

 

Jury: 

1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie: 

 Wicedyrektor, 

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, 

 Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego (niebiorący udziału w konkursie), 

 Nauczyciel plastyki. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie postanowienia konkursowe będą przekazywane zainteresowanym osobom drogą elektroniczną. 

2. Dodatkowych informacji udzielą opiekunowie SU: Klaudia Sobocińska oraz Marta Kazimierczak-Con. 

3. Jury konkursowe zastrzega sobie możliwość przydzielenia dodatkowych wyróżnień.  

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

Zgoda na udział w konkursie i udostępnienie wizerunku 

 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki* ______________________________________ 
                                                                                                 (imię i nazwisko) 

w konkursie „Oderwij się od…” organizowanym przez Samorząd Uczniowski. 

 

Udzielam / nie wyrażam* zgody na publikację pracy mojego syna / córki* na stronie internetowej i facebook’u  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach. 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

____________________________ 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 


