
Regulamin konkursu plastyczno – technicznego w ramach 

 VIII Siedleckiej Międzyszkolnej Korneliady  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

I. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Siedlcach. 
 
II. Kategoria wiekowa – klasy IV – VI 

 

III. Temat prac: 

Zaprojektuj i wykonaj szkatułkę, w której wybrany bohater z powieści 

Kornela Makuszyńskiego mógłby przechowywać swoje tajemnice 

Konkurs popularyzuje ponadczasową wartość twórczości Kornela 
Makuszyńskiego. Zachęca uczniów do pracy twórczej z wykorzystaniem różnych 
materiałów odpadowych i wyrabia ekologiczna postawę.  

 

IV. Cele konkursu: 

1. Zachęcanie do poznawania twórczości Kornela Makuszyńskiego. 

2. Kształtowanie sprawności manualnych i wyobraźni przestrzennej uczniów. 

3. Wykonanie prac na podstawie własnego projektu.  

4. Wyrabianie poczucia estetyki  

 

V. Zasady konkursu: 

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie szkatułki o dowolnym 

wymiarach i kształcie.  

Szkatuła powinna być wykonana z materiałów odpadowych i ozdobiona według 

własnej inwencji twórczej (można użyć materiały tekstylne, filc, włóczkę, guziki, 

odpady drewniane itp.).  

 



VI. Terminy i miejsce składania prac konkursowych 

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 12 

przy ul. Unitów Podlaskich 16 do dnia 3 marca 2023r.  

Do wykonanej pracy należy dołączyć metryczkę. Każda ze szkół biorących udział 
w konkursie wypełnia również: Kartę zgłoszenia, Oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na publikację wizerunku uczestnika konkursu i Zgodę rodziców/prawnych 
opiekunów dziecka. 
 

VII. Ocena prac 

W ocenie prac będą brane pod uwagę: samodzielność wykonania, inwencja 

i pomysłowość, wrażenie estetyczne oraz zgodność z tematem konkursu. 

Prace będzie oceniała komisja powołana przez organizatora, który przewiduje 

nagrody oraz dyplomy za zajęcie poszczególnych miejsc. 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wykonane 

prace nie podlegają zwrotowi. 

Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez organizatorów 

o wynikach konkursu i zostaną zaproszeni na jego rozstrzygnięcie. 

Prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą 
oceniane. 

VIII. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo 

do wykorzystania prac konkursowych, np. w celu ich wyeksponowania 

na wystawie pokonkursowej. 

IX. Postanowienia końcowe 

Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora, do której należy kierować 

wszelkie pytania dotyczące konkursu – Bogusława Chalecka  



Karta zgłoszenia na VIII Siedlecką Międzyszkolną Korneliadę 
 

Konkurs plastyczno – techniczny 
Klasy: IV – VI 

 
Zaprojektuj i wykonaj szkatułkę w której wybrany bohater z powieści 

Kornela Makuszyńskiego mógłby przechowywać swoje tajemnice 

 
Szkoła Podstawowa nr ……………………………………………………………………………………. 

Adres …………………………………………………………………...............…………………………..… 

Telefon ………………………………………………………………....................………………………… 

e-mail …………………………………………………………………............................................… 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………….........................…… 

Tytuł pracy: …………………………………………………………........................................…… 

Klasa: ……………………………………………………….......................................................… 

Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………..................................................…… 

 

2. Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………….........................……… 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………...............................……… 

Klasa: ……………………………………………………………..............................................…… 

Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………......................…………… 

 

3. Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………….......................……… 

Tytuł pracy: …………………………………………………………......................................…… 

Klasa: ……………………………………………………………............................................…… 

Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………….....………………………. 



METRYCZKA 

KONKURS PLASYYCZNO – TECHNICZNY RAMACH VIII SIEDLECKIEJ MIĘDZYSZKOLNEJ 

KORNELIADY 

KL. IV - VI 

 

Imię i nazwisko 

autora: 

 

 

 

Klasa: 

 

 

 

Nazwa placówki, 

adres 

korespondencyjny, 

numer telefonu 

 

 

 

Imię i nazwisko  

opiekuna, nr tel.: 

 

 

 

Adres e-mail 

opiekuna: 

 

 

 


