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DLA KLAS I - III

PT: „ŚMIECIOŻEREK” 

2022/2023

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE
EKOLOGICZNEJ ZWIĄZANY Z 29.AKCJĄ SPRZĄTANIE ŚWIATA POD

HASŁEM: „WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE”.

„ŚMIECIOŻEREK” – czyścieli i sprzątacz, wymyślony bohater planety Ziemi, 
przyjaciel przyrody, pożeracz śmieci, wesoły stworek, ekologiczna maskotka dla dzieci 
itp.

Nagrodzona praca zostanie stworzona – uszyta w formie maskotki. Będzie oficjalną 
maskotką ekologiczną SP 16

CELE KONKURSU:

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci młodszych
 Propagowanie 29. Akcji Sprzątanie świata - Polska  pod hasłem „Wszystkie śmieci są 

nasze”.
 Ochrona środowiska naturalnego człowieka i wyrabianie nawyków dbania o 

środowisko.
 Promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie i stworzenie im szansy prezentacji 

swojej twórczości.
 Nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów.

 Promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami.

 Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.

 Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

 Zaznajomienie z różnymi formami recyklingu 

ZASADY i WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Praca może być wykonana dowolną techniką płaską (malarstwo, rysunek, grafika)
w formacie nie większym niż A3.

2. Każdy uczestnik może złożyć max dwie prace konkursowe
3. Praca powinna być opisana w następujący sposób:
4. imię i nazwisko autora, klasa
5. Adresatami konkursu są uczniowie klas 1,2 i 3 Szkoły Podstawowej im. Adama Dzika

w Wodzisławiu Śl. 
6. Prace plastyczne zainspirowane muszą być tematyką konkursu – ekologią.
7. Kategorie wiekowe:



Prace będą oceniane w  kategorii wiekowej: klasy I – III

8. Terminy konkursowe:

• ogłoszenie konkursu – 20 września 2022r.

• dostarczenie prac do 5 października 2022r. do godziny 16.00 (wychowawcom, 
organizatorom, nauczycielowi plastyki)
• rozstrzygnięcie konkursu 10 października 2022 podczas ŚWIATOWEGO DNIA 
DRZEWA

•  zwycięzców konkursu wyłoni powołana w tym celu 3-osobowa komisja konkursowa, która 
wybierze i nagrodzi najwyżej ocenione prace

•  nagrodzona praca będzie jednocześnie maskotką ekologiczną Szkoły Podstawowej nr 16

• dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły oraz 
zaprezentowane w fotogramach na korytarzu szkolnym

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie te zostały wykonane osobiście oraz że uzyskano 
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób na nich widniejących. Prace plastyczne 
zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach organizatora.

5. Organizatorami konkursu są nauczyciele: Aleksandra Sokalla, Irena Reś, Michalina Piecha
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