
Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Świetlicowego 

pt.: „Moja torba z recyklingu” 

 

Patronat: Wójt Gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski 
 

I. Organizator:   Świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie;  

II. Cele konkursu: 

 odkrywanie talentów technicznych i wrażliwości artystycznej uczniów; 

 doskonalenie zdolności manualnych; 

 kształtowanie  postaw proekologicznych i propagowanie recyklingu; 

 rozwijanie umiejętności przetwarzania surowców wtórnych; 

 integracja środowisk świetlicowych szkół powiatu bełchatowskiego. 

III. Kto może wziąć udział?: Konkurs adresowany jest do wychowanków świetlic szkół podstawowych 

powiatu bełchatowskiego. 

IV. Co trzeba zrobić?: Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu, najlepiej podczas zajęć 

świetlicowych w swojej szkole, ekologicznej torby na zakupy, która zastąpi jej plastikowe odpowiedniki. 

W pracy można wykorzystać różnorodne materiały, odpady, które wykorzystamy ponownie (papier, 

tekstylia, sznurek, folie itp.). Torba może zawierać hasła i grafiki, które będą zachęcały do walki z 

nadmiarem plastiku, degradującego naszą planetę.  

IV Zasady ogólne: 

1. Konkurs będzie odbywać się w 3 kategoriach: 

A. klasy I-III  

B. klasy IV-VI 

C. klasy VII – VIII  

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę.  

3. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metrykę/metkę z danymi: 

 imię i nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza autor pracy 

 nazwa i adres szkoły 

4. Do prac dołączamy listę zbiorczą (zał.) zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę; imię                       

i nazwisko nauczyciela; nazwę, adres i numer telefonu szkoły oraz oświadczenia rodziców                          

o zgodzie na udział w konkursie ich dzieci. 

V. Termin i adres oddania prac: 

Prace należy dostarczyć do 16 października 2020r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Korczaka  w Kleszczowie, ul. Szkolna 4, 97- 410 Kleszczów z dopiskiem „Konkurs świetlicowy”. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych: 

Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu, biorąc pod uwagę: użyteczność torby, 

przekaz pracy, oryginalność,  samodzielność i ogólny wyraz artystyczny pracy. 

VII. Ogłoszenie wyników, nagrody: 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Międzynarodowego  

Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. Szkoły zostaną 

powiadomione telefonicznie wynikach i o terminie nagrodzenia laureatów konkursu. Wyniki oraz 

wszelkie informacje dotyczące konkursu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły 

www.spkleszczow.pl.    Kontakt telefoniczny do szkoły (44)731-33-46 wew. 26 (świetlica szkolna).  

Koordynatorzy konkursu - Agnieszka Szczęsna, Ilona Kuśmierek, Barbara Najmrodzka, Sylwia Wojtan 

VII. Postanowienia końcowe. 
            

Rodzice/prawni opiekunowie autorów prac wyrażają zgodę na udział dzieci w konkursie, publikację wizerunku oraz 

upowszechnienie prac przez organizatora i udostępnienie danych osobowych (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa 

szkoły), podpisując przygotowane przez szkołę oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(zał.) 

                                                                           

 

 

 

http://www.spkleszczow.pl/


 

 

Lista zbiorcza prac zgłoszonych do VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego 

 „Moja torba z recyklingu” 
 

Lp. Imię i nazwisko autora pracy Klasa Imię i nazwisko opiekuna 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 
 

……………………………….............................. 

                                                                                                  (podpis i pieczątka dyrektora) 


