
    
 

Regulamin 
V Powiatowego Konkursu Plastycznego 

dla Uczniów Klas IV - VIII Szkół Podstawowych 
“Czytam, bo lubię” 

 

1. Organizator konkursu: 
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. 

 
2. Adresaci konkursu: 

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych 
powiatu mińskiego. 
 
3. Cele konkursu: 

 Propagowanie twórczości literackiej pani Joanny Jagiełło. 
 Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci. 
 Inspirowanie do pracy twórczej. 
 Wzbogacanie warsztatu plastycznego i doskonalenie różnorodnych form i technik 

plastycznych. 
 Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 
 Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach . 
 

4. Wymagania konkursowe: 
 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do książek pani Joanny 

Jagiełło „Urodziny” (klasy IV-VI) i “Zielone martensy” (klasy VII-VIII) 
 Prace powinny być inspirowane treścią książki „Urodziny” (klasy IV-VI) 

i “Zielone martensy” (klasy VII-VIII) 
 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na kartce formatu A4. 
 Na odwrocie pracy należy przykleić metryczkę oraz oświadczenie rodzica. 
 Prace należy zabezpieczyć koszulką. 
 Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac w każdej 

kategorii wiekowej. 



 

5. Termin konkursu: 
 Prace konkursowe prosimy przysyłać do 10.11.2022 r. pocztą na adres: Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki  

 Na kopercie należy umieścić dopisek “Czytam, bo lubię”. 
 

6. Ocena prac: 
 Prace konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wejdą 

nauczyciele przedmiotów artystycznych, pracownicy biblioteki szkolnej 
oraz przedstawiciel dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Mińsku Mazowieckim. 

 Jako kryteria oceny prac posłużą: 
- zgodność z tematem, 
- inwencja twórcza, 
- wartość estetyczna, 
- siła wyrazu, 
- umiejętne wykorzystanie wybranej techniki plastycznej 

 
7. Laureaci: 

 Jury w każdej kategorii wiekowej wyłoni laureatów I, II, III miejsca. 
 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody podczas spotkania z autorką - panią 

Joanną Jagiełło.  

Planowane jest ono na dzień 28.11.2022 r. o godz. 10:00  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Kopernika 9  

w Mińsku Mazowieckim. 
 
8. Informacje dodatkowe: 
 Niniejsze konkursy odbędą się wraz z dostosowaniem zaleceń epidemicznych 

MEiN, MZ oraz GIS dla szkół. 
 Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły. 

 
Pytania prosimy kierować do organizatorek:  
p. Małgorzaty Szczęsnej, p. Justyny Kulmy,  

p. Małgorzaty Nowickiej, p. Bożeny Polkowskiej 
drogą elektroniczną na adres konkurssp1kopernik@wp.pl  
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