
                          REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

                            „Książę Józef Poniatowski- Patron mojej szkoły” 

W związku ze zbliżającym się  7 maja Świętem Szkoły zapraszamy klasy I-III oraz  klasy IV- 

VIII do wzięcia udziału w  Konkursie Plastycznym „Książę Józef Poniatowski” 

  Organizatorzy konkursu: 

        p. E. Borsuk , p. I.Pastuszka i p. A Miązek. 

  Celem konkursu jest : 

• uczczenie pamięci o Patronie Szkoły.  

• aktywne uczestnictwo uczniów klas I-VIII w konkursie  

• poszerzenie wiedzy historycznej, zwłaszcza z czasów epoki napoleońskiej poprzez 

popularyzowanie postaci Księcia Józefa Poniatowskiego  

• kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla bohaterów narodowych  

•  rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych dzieci i młodzieży  

 

Uczestnicy:  

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Ks. J. 

Poniatowskiego w Ładach 

 

 Regulamin konkursu 

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie portretu Ks. Józefa Poniatowskiego w 

formacie A-4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej (np. malarstwo , kolaż, 

wydrapywanka , wyklejanka itp.) 

2. Praca może  być również  wykonana na komputerze, w edycji grafiki Point, a 

następnie wydrukowana w formacie A-4 lub A-3 

           3. Wykonane prace  należy przesłać : 

• w Teamsie  na Zespoły w  zakładkach Pliki  lub   

•   na maila:e.borsuk@zsplady.raszyn.pl  

4. Praca powinna być wykonana samodzielnie 

5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną 

6. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora oraz klasą.  

 

Ocenie prac podlegać będzie : 

• umiejętność doboru różnych technik plastycznych 

• pomysłowość 

• oryginalność   

• zgodność pracy  z tematem,  

•  estetyka wykonania pracy 



 

Termin nadsyłania prac:  

 Prace należy przesłać do  dnia 4 maja 2020r   do godz. 20.00  

• w Teamsie  na Zespoły w  zakładkach Pliki  lub   

• na maila:e.borsuk@zsplady.raszyn.pl  

Prace nadesłane w późniejszym terminie nie będą podlegały  ocenie komisji 

konkursowej 

 

 Kategorie  wiekowe: 

Klasy I-III 

Klasy IV-V 

Klasy VI-VIII 

 

Nagrody: 

Nagrodzeni otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają 

dodatkowe  pkt z zachowania. 

Ogłoszenie wyników: 

1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w 

poszczególnych kategoriach. 

2. Informacja   o wynikach konkursu  zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego 

w Ładach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Regulamin Konkursu 

 „Rodzinne Świętowanie Urodzin Ks. J. Poniatowskiego w Ładach” 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów oraz ich rodziny do wzięcia udziału w konkursie 

wokalnym on-line  „Rodzinne Świętowanie Urodzin Ks. Józefa Poniatowskiego  w 

Ładach” 

Organizatorem konkursu jest p. Elżbieta Borsuk, p. Iwona Pastuszka  i p. Anna Miązek. 

Celem konkursu  jest: 

• wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez 

umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych, 

• popularyzacja utworów o tematyce patriotycznej  

•  umacnianie świadomości patriotycznej  

 

Uczestnicy:  

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Ks. J. 

Poniatowskiego w Ładach oraz ich rodziny 

 

Regulamin konkursu 

1. Każdy uczestnik lub zespół rodzinny  prezentuje jeden z utworów podanych w załączniku 

nr 1 

2. Utwór może być wykonany solo lub zespołowo, z  akompaniamentem lub a capella. 

3. Wykonanie utworu należy  nagrać,  a następnie  przesłać go do oceny jury : 

• w Teamsie  na Zespoły w  zakładkach Pliki  lub   

• na maila:e.borsuk@zsplady.raszyn.pl  

4. Można zaprezentować po uzgodnieniu z p. Borsuk utwór wybrany przez siebie o 

tematyce zbliżonej do podanego repertuaru lub tematyce związanej z Ojczyzną.   

Kryteria oceny wykonywanych utworów: 

-  muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

- oryginalność interpretacji 

-  dykcja 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

Termin nadsyłania nagrań:  

 Nagrania  należy przesłać do  dnia 4 maja 2020r   do godz. 20.00   

• w Teamsie  na Zespoły w  zakładkach Pliki  lub   

• na maila:e.borsuk@zsplady.raszyn.pl 

Kategorie  wiekowe: 



Klasy I-III - soliści 

Klasy I-III- zespoły rodzinne 

Klasy IV –VI- soliści  

Klasy IV- VI – zespoły rodzinne 

Klasy VII-VIII- soliści  

Klasy VII- VIII- zespoły 

 

Nagrody: 

Nagrodzeni otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś wszyscy uczniowie biorący udział w 

konkursie otrzymają dodatkowe  pkt z zachowania. 

Ogłoszenie wyników: 

1.Spośród nadesłanych nagrań Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w 

poszczególnych kategoriach. 

2.Informacja   o wynikach konkursu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w 

Ładach. 

Załącznik nr 1: 

1. Marsz Księcia Józefa Poniatowskiego („Niechaj wesoło……” 

2. Jak długo w sercach naszych 

3. Jeszcze jeden mazur dzisiaj 

4. Płynie Wisła płynie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


