
Regulamin Konkursu Plastycznego: 
„Śladami Marii Skłodowskiej – Curie” 

 

Konkurs przeznaczony jest dla  uczniów 

Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu 

Pijarów 

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie. 

 

 

 

 

Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie przewidziany  

jest dyplom, a dla zwycięzców -  nagroda. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Plastycznym 

„Mara Skłodowska – Curie” 

 

§ 1 

Cel konkursu 

 

1. Popularyzacja wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie, 

2. Wzbudzanie zainteresowań odkryciami polskich naukowców, 

3. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów naszej szkoły, 

4. Pobudzenie aktywności twórczej, 

5. Rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, 

6. Doskonalenie sprawności manualnej, 

 

 

§ 2 

Zakres tematyczny konkursu 

 

1. Sylwetka postaci Marii Skłodowskiej-Curie, 

2. Historia odkryć noblistki, 

3. Biografia polskiej uczonej, 

 

§ 3 

 

Organizatorzy konkursu: 

 

•    Edyta Solecka- Skowron; nauczyciel chemii, 

•    Ilona Kruk; nauczyciel przyrody, biologii, 

•    Teresa Lorenc-Topolewicz; bibliotekarz szkolny 

 



 

 

§ 4 

 

Zasady uczestnictwa: 

 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza                            

w Rzeszowie. 

2. Konkurs trwa od 15 listopada 2021 r. Termin składania prac 

upływa: 05 grudnia 2021r. 

3. Prace należy składać u  nauczycieli ww. przedmiotów lub w bibliotece 

szkolnej. 

4. Format pracy A3, A4. Może to być również praca przestrzenna lub forma 

plakatu. 

5. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, 

kolaż, techniki mieszane). 

6. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia. 

7. Jeden uczeń oddaje do oceny jedną pracę konkursową, podpisaną na 

odwrocie metryczką: imię, nazwisko i klasa. 

8. Prace zostaną ocenione i nagrodzone w kategoriach wiekowych: 

 klasy 1-3 

 klasy 4-7 

9. Kryteria oceny prac: 

o pomysłowość, 

o estetyka wykonania, 

o samodzielność wykonania, 

10. Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie przewidziany jest 

dyplom. 

11.  Laureaci nagrodzonych prac plastycznych ( I,II,III miejsce w ww. 

kategoriach wiekowych) otrzymają dyplom i upominki. 

12.  Prace dzieci zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej                        

i stronie internetowej naszej szkoły. 

 

 

Zapraszamy do udziału ! 

 


