
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS  

GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. T. KOŚCIUSZKI W PABIANICACH 
 

organizowanego w ramach działalności SPOPA i zajęć plastycznych 

 pod hasłem: 

 „Alu-projekt na koszulkę T-shirt” 

 
 
CELE KONKURSU 
 
1. Wypowiedź artystyczna, w której aluminiowe puszki do napojów stanowią 

element plastyczny i logiczny. 

2. Włączenie uczniów do aktywnej edukacji ekologicznej poprzez nośnik przekazu 

jakim jest rysunek lub projekt graficzny umieszczony na koszulce. 

3. Promocja recyklingu aluminiowych puszek jako przykład dbałości o środowisko. 

4. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Zespół koordynujący SPOPA oraz nauczycielka 

plastyki p. Beata Debich. 

 
CZAS REALIZACJI 

Termin składania prac do 20.04.2011 r. Rozstrzygnięcie i publikacja wyników na 

stronie Internetowej szkoły / zakładka SPOPA  i informacje dla uczniów - plastyka w 

terminie do 09.05.2011 r. 

Co ze mną teraz będzie? 



WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Konkurs obejmuje prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, wykonane ręcznie 

lub komputerowo. Skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły. Każdy autor może 

zgłosić jedną pracę formatu A4 (kartki z bloku rysunkowego) lub np. na nośniku 

Pendrive. Prace wykonane ręcznie winny być wykonane techniką , która 

charakteryzuje się użyciem kolorów podstawowych (czerwony, żółty, niebieski, 

zielony itp.). Prace zgłoszone do konkursu muszą być własnością autorów i winne 

być opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz klasą. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 
O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście i przez szkolny 

radiowęzeł w terminie do 09.05.2011 r. Rozstrzygnięcie i publikacja wyników na 

stronie Internetowej szkoły / zakładka SPOPA i informacje dla uczniów - plastyka 

oraz na tablicach informacyjnych: na parterze szkoły i przy pracowni 31. Do 

rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie  jury, w skład którego wejdą 

koordynatorka SPOPA p. R. Bartosik i nauczycielka plastyki p. B. Debich. 
 
NAGRODY 

 
1. Miejsce – cząstkowa ocena wzorowa z zachowania, cząstkowa ocena celująca 

z plastyki (zaliczenie obowiązkowego konkursu) oraz koszulka T – shirt z 

własnoręcznie wykonanym Alu - projektem. 

 

2. Miejsce – cząstkowa ocena wzorowa z zachowania, cząstkowa ocena celująca 

z plastyki (zaliczenie obowiązkowego konkursu) oraz koszulka T – shirt z 

własnoręcznie wykonanym Alu - projektem. 

 

3. Miejsce – cząstkowa ocena wzorowa z zachowania, cząstkowa ocena celująca 

z plastyki (zaliczenie obowiązkowego konkursu) oraz koszulka T – shirt z 

własnoręcznie wykonanym Alu - projektem. 

 
Dopuszcza się przyznanie wyróżnienia w zależności od ilości  i jakości 

zgłoszonych prac.  



Wszyscy uczniowie zgłoszeni do konkursu otrzymają zaliczenie obowiązkowego 

konkursu z plastyki i odpowiednią ocenę wystawioną przez p. B. Debich.   

 
 
Pabianice, dnia 28.02.2011 r.                                       ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Zespół prowadzący SPOPA 

oraz p. Beata Debich – nauczyciel plastyki 
 


