
MIĘDZYKLASOWY KONKURS PLASTYCZNY 

                                                                                                                                NA PLAKAT 

                                                                                                      „Stop wulgaryzmom – dbałość o czystość 

                                                                                                                             mowy polskiej” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizator 

Konkurs organizowany jest przez pedagogów szkolnych Panią Aleksandrę Marzec i Panią Agnieszkę 

Wyrobek oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego Panią Annę Harazin. 

Temat konkursu 

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu przy wykorzystaniu różnych 

technik plastycznych, który będzie reklamował temat: „Stop wulgaryzmom - dbałość o czystość mowy 

polskiej”. 

Cele konkursu 

1. Promowanie mowy ojczystej wolnej od wulgaryzmów. 

2. Zwrócenie uwagi na problem używania tzw. niecenzuralnych słów. 

3. Rozwijanie kreatywności młodzieży. 

4. Integracja klasy poprzez wspólną zadaniowość. 

Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum nr 1                           

w PZS nr 1   w Pszczynie. 

Warunki konkursu 

1. Każda klasa przygotowuje jedną pracę plastyczną przy zachowaniu formy plakatu. 

2. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 lub większym, 

dowolną techniką plastyczną (np. malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane, 

itp.) 

3. Każda klasa dostarcza tylko jedną pracę opatrzoną metryczką umieszczoną na odwrocie pracy 

zawierającą nazwę klasy. 

4. Plakaty dostarczone mają być do gabinetu pedagoga szkolnego w budynku przy ul. Kopernika 

(przy targu) w czasie pracy pedagoga szkolnego. 

5. Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność szkoły i nie podlegają zwrotowi. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych          

oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych szkoły. 

 

 



 

Terminy 

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia go wychowawcom za pośrednictwem e-Dziennika 

i upublicznienia Regulaminu. 

2. Plakaty należy dostarczyć do gabinetu pedagoga nie później niż 3 grudnia 2021 r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 17 grudnia 2021 r. w Światowy Dzień bez 

Przekleństw 

Ocena i nagrody 

1. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatorów komisja szkolna, składająca 

się z przedstawicieli uczniów i nauczycieli. 

2. Komisja oceni pomysłowość w ujęciu tematu, zachowanie funkcji i cech plakatu, koncepcję i 

kompozycję, czytelność przekazy i walory artystyczne. 

3. Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody dla klas. 

 

 

                                                                                                   Organizatorzy konkursu:  

                                                                                                      Aleksandra  Marzec 

                                                                                                      Agnieszka  Wyrobek 

                                                                                                           Anna Harazin 

 


