
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego promującego 

wiedzę zawodoznawczą wśród przedszkolaków, uczniów klas I-III                  

i uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej 

„Ja w przyszłości – zawód moich marzeń” 

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Szkoła .Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego  ul. Mickiewicza 11 

05-420 Józefów 

  Cele konkursu: 

1. Wdrażanie dzieci/uczniów  do obserwacji otaczającej rzeczywistości i podejmowania 

świadomych decyzji życiowych.  

2. Uwrażliwienie uczestników konkursu na potrzebę planowania przyszłości zawodowej.  

3. Motywowanie uczniów do rozwoju swoich zainteresowań, talentów i pasji. 

ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu będą dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych i uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu otwockiego. 

2. Terminarz konkursu: 

• rozpoczęcie konkursu – 30.11.2022 r. 

• zakończenie konkursu – 16.12.2022 r. 

• Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody  w poszczególnych 

kategoriach wiekowych do 20.12.2022 r. 

3. Kategorie wiekowe: 

I  Przedszkola dzieci od 3 do 6 lat, w tym oddziały przedszkolne przy szkołach dla dzieci 

sześcioletnich. 

II  Uczniowie z klas  I-III szkół podstawowych. 

III  Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych. 

W każdej kategorii wiekowej będą przyznane nagrody za zajęcie I,II,III miejsca oraz wyróżnienia. 

4. Prace konkursowe uczestnicy wykonują indywidualnie, mogą one być wykonane na 

zajęciach edukacyjnych, w świetlicy szkolnej, poza przedszkolem i szkołą. 

5. Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę. Z każdej placówki oświatowej należy 

wybrać po 5 prac uczniów z każdej kategorii wiekowej i dostarczyć w wybranym 

terminie do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres organizatora konkursu. 

6. Prace konkursowe należy zabezpieczyć oraz opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem,  

grupą/klasą oraz nazwą placówki.  

7. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego 

oświadczenia stanowiące Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Brak 

oświadczeń będzie równoznaczny z nieprzyjęciem pracy na konkurs. 

8. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

 

 



9. Tematyka konkursu i jej format: 

- przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej przez dzieci/uczniów inspirowanej 

wyobrażeniem zawodu , jaki chcieliby wykonywać w przyszłości. 

- prace konkursowe uczestnicy mogą przygotować w formacie A3 lub A4 w dowolnie wybranej 

technice rysunkowej, graficznej, malarskiej w formie płaskiej lub przestrzennej. 

10. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- zgodność pracy z tematem konkursu; 

- pomysłowość i kreatywność uczestnika konkursu; 

- estetyka wykonania pracy. 

Postanowienia końcowe:  

1.Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu oraz merytorycznie niezgodne  nie 

podlegają ocenie konkursowej. Organizator nie będzie decydował o wyborze prac w 

przypadku przesłania przez przedszkole /szkołę za dużej ich ilości.    

2. Wyróżnione i nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji 

konkursu.  

4. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie  

przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczenie organizatorom oświadczeń Załącznik 

nr 1 i Załącznik nr 2/  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.  

5. Regulamin konkursu oraz Załączniki nr 1 i nr 2  znajdują się na stronie internetowej szkoły pod 

adresem: www.sp1.jozefow.pl 

  

 


