
Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego 

„Stacje drogi krzyżowej w witrażu” 

Cele konkursu:  

- Inspiracja wyobraźni twórczej dzieci  

- Aktywizacja środowiska szkolnego wokół tematu i formy.  

- Prezentacja twórczej działalności dzieci. 

- Promocja indywidualnych zdolności uczniów.  

Regulamin konkursu:  

- Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-V naszej szkoły  

- Technika: witraż - praca wykonana na podłożu papierowym.  

- Materiały: tektura, papier, bibuła, klej.  

- Pracę należy wykonać techniką witrażową. 

- Format prac: A-3 lub A4  

- Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem (wybrana stacja drogi krzyżowej 

Pana Jezusa) oraz z techniką witrażową, estetyka wykonania.  

- Termin składania prac do 26 lutego 2021r.  

- Prace należy dostarczyć do: 

1. Uczniowie klas I- III swoich nauczycieli religii; 

2. Uczniowie klas IV- V, z racji nauczania zdalnego, przynoszą pracę do szkoły- 
ul. Szkolna 53., do gabinetu Pani psycholog/ pedagog w godzinach: 

Poniedziałek- godz. 7.45.- 13.30. 

Wtorek- godz. 7.45.- 13.30. 

Środa- godz. 7.45.- 13.15. 

Czwarte- godz. 7.45.- 11.00. 

Piątek- godz. 7.45.- 13.15. 

 



- Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, 

klasa) oraz posiadać  podpisaną przez rodzica  zgodę na prezentację pracy 

plastycznej na stronie internetowej SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej  oraz 

przetwarzanie danych osobowych. 

- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 marca 2021r. Laureatom zostaną 

wręczone dyplomy i nagrody. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data..................................... 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu........................................................................................ 

 

 Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy plastycznej na stronie Internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji Szkolnego Konkursu 

Plastycznego, promocji, informacji i publikacji materiałów konkursowych zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) 

 Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

 

 

Miejscowość ........................................                                                          

 

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

Podpis dziecka /uczestnika konkursu/ 

 

 

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

Podpis Rodzica /opiekuna/ dziecka 
 

 

 

 

 


