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Szanowni Państwo  

Dyrektorzy placówek oświatowych 
powiatu wołowskiego 

 
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – 

Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie z okazji przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości - ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie plakatu dla uczniów 
wszystkich typów szkół nt.: 

 

„W Hołdzie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – 
 w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości” 

 
Celem konkursu jest : 

 Propagowanie postaw patriotycznych wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół 

podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i  szkół ponadgimnazjalnych.  

 Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny 

 Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o:  

- historii Polski i walki narodu o niepodległość, 

               - odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, 

               - najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem, 

               - znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski. 

 Rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych uczniów 

 Popularyzacja osiągnięć placówek oświatowych 
 
  Regulamin konkursu: 
 
1. Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach: 

         - kategoria I: dzieci przedszkolne 
 - kategoria II: klasy I - III szkoły podstawowej 
         - kategoria III: klasy IV - VII szkoły podstawowej  
         - kategoria IV:  klasy gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe  
          
2. Zadanie konkursu polega na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu na  
    zadany   temat.   Temat w plastycznej kompozycji należy przedstawić w oparciu o  
    symbole (barwy narodowe, godło, flaga, daty itp.). Należy zwrócić uwagę na postaci, 
    które odegrały znaczącą rolę w tym wydarzeniu oraz na utrwalenie daty wydarzenia.  
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   Praca powinna mieć formę plakatu, to znaczy powinna posiadać zarówno cechy  
    informacyjne jak  i plastyczne. 
 
3.Technika wykonania dowolna: rysunek, malarstwo, collage i inne techniki mieszane 
płaskie. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi. 
 
4. Format pracy :  A-3 – papier brystol 
 
5. Każdą pracę należy opatrzyć metryczką umieszczoną : 

-z przodu – w prawym górnym rogu : imię i wiek dziecka 
-z tyłu- imię i nazwisko dziecka , klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna 
 

6. Każda szkoła/placówka może zgłosić do konkursu do 10 prac uczniowskich z każdej 
kategorii wiekowej.  
 
 7. Prace należy składać w siedzibie PCE i PPP  w Wołowie – Biblioteka   Pedagogiczna 
     do dnia 20 marca 2018 r. 
 
8. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 kwietnia 2018 r. na stronie  internetowej: 
    www.wolowpce.pl.  
 
9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 
 
10. Kryterium oceny: 

- walory artystyczne i estetyczne 
- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki 
- stopień samodzielności wykonania pracy 
 

11. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja zwycięskich  prac  nastąpi  podczas 
       XI Powiatowej Gali Laureata - 12  czerwca 2018r. w Wińsku.   
 
12. Nasz adres: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej-  
Biblioteka Pedagogiczna 
ul. Kościuszki 27 
56-100 Wołów 
Tel.71/389- 14-07 
e-mail: wolow@wolow.dbp.wroc.pl 
 

                                                               
                                                                  Z poważaniem 

 

 
Kierownik BP                                                   Dyrektor  
mgr Urszula Bajewicz                       mgr Krystyna Adaśko  
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