
ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 

UL. SZYMAŁY 124, 

41-933 BYTOM. 

Tel. (32) 286 64 98 

 

Ogłasza 

 

MIĘDZYŚWIETLICOWY 

 KONKURS  

PLASTYCZNO-EKOLOGICZNY 

RECYKLING DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI- „COŚ Z NICZEGO”. 
 
CELE: 

 

1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych. 

2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat potrzeby segregowania odpadów i oszczędzania surowców oraz 

zalet recyklingu. 

3.  Rozwijanie zdolności manualnych i twórczej wyobraźni dziecka.  

4.  Popularyzowanie działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

 

REGULAMIN: 

 

1. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

- zadaniem konkursowym jest przygotowanie (dowolną techniką) pracy plastyczno- 

            technicznej przestrzennej z niepotrzebnych materiałów (odpadów).  

- uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas I – IV, 

- autor może dostarczyć nie więcej niż 1 prace, 

- prosimy o dostarczenie z jednej placówki nie więcej niż 4 prac z każdej kategorii. 

2. Prace powinny zawierać karteczkę informacyjną:  

- imię i nazwisko autora pracy, wiek 

- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca, 

- nazwa i adres szkoły (telefon sekretariatu szkoły)  

3. Kryteria oceny prac: 

- oryginalność i pomysłowość, 

- samodzielność i estetyka wykonania, 

- zastosowana technika i ciekawie wykorzystane różnorodne materiały. 

4. Nagrody: 

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Jury przyzna nagrody   

i wyróżnienia autorom najlepszych prac indywidualnych w kategoriach wiekowych klas I – III oraz IV. 

Uczestnicy otrzymają dyplomy, a opiekunowie podziękowania. Nagrodzone i wyróżnione prace będzie 

można obejrzeć na stronie internetowej naszej szkoły. 

5. Zasady przyjmowania prac: 

Termin osobistego dostarczenia prac przez opiekuna (lub osobę upoważnioną) do dnia 14 maja 

 z dopiskiem „Coś z niczego” w godz. 6.30 – 16.00. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem 

i trwale mieć przymocowaną metryczkę. Dane uczniów z jednej szkoły powinny być wpisane na listę 

zbiorczą (Karta zgłoszeniowa. Załącznik 1).  

6. Rozstrzygnięcie konkursu i odbiór nagród w dniu 19 maja. O nagrodach i wyróżnieniach finaliści zostaną 

powiadomieni telefonicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.  

7.  Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie. 

                                                   

Organizatorzy: 

Bożena Jurowska 

Dorota Kot 

  Dorota Michalak 

Elżbieta Zakrzewska                                    

 

tel:322866498
http://sp16.bytom.pl/galeria/midzywietlicowy-turniej-gry-w-warcaby.html
http://sp16.bytom.pl/galeria/midzywietlicowy-turniej-gry-w-warcaby.html


 

Załącznik 1 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

 

Klasa 

 

 

 

 

Adres szkoły 

 

 

 

 

E-mail do szkoły 

 

 

 

 

Telefon do szkoły 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, 

Którego praca została wykonana 

 

 

 

   

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………… w Międzyświetlicowym Konkursie Recykling Drugie Życie 

Śmieci „Coś z niczego” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 32 w Bytomiu 

 

 

 

 

 

 

 

              

         ……………………………………… 

           

         Podpis rodzica / opiekuna prawnego 


