
Załącznik nr 3  
do Regulaminu wyboru Patrona Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym 

 
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO, GRAFICZNEGO/FOTOGRAFICZNEGO 

„Poznajemy patrona szkoły” 
 
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym. 
2. Konkurs adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie 

Pierwszym  
 
CELE KONKURSU: 
 

1. Przybliżenie sylwetki kandydata na patrona szkoły. 
2. Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych, 

graficznych, fotograficznych. 
3. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej uczniów. 
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  
w Stanisławowie Pierwszym; 

2. Prace należy wykonać samodzielnie. 
3. Dopuszczone do konkursu zostaną prace wykonane dowolną techniką plastyczną 

(rysunek, malarstwo, grafika, kolaż) na papierze formatu od A3 do A2 oraz prace 
fotograficzne i wykonane w graficznym programie komputerowym; mogą to być też 
prace wykonane w formie plakatu, na którym znajdzie się biogram, działalność  
i zasługi patrona, mile widziane ciekawostki, zdjęcia; 

4. Każda praca powinna zawierać informację o autorze, czyli imię i nazwisko oraz klasę;  
 
PRZEBIEG KONKURSU: 
 

1. Prace wraz z opisem należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r., od momentu 
ogłoszenia informacji o wyborze patrona liceum, czyli od 3 grudnia 2019 r., do pana 
Artura Słabowskiego nauczyciela bibliotekarza. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 lutego 2020 r. 
podczas apelu podsumowującego przebieg wyboru Patrona Liceum. 



3. Nagrodą w konkursie jest celująca ocena z języka polskiego/historii oraz nagroda 
rzeczowa i dyplom ufundowany przez szkołę. 

 
KRYTERIA OCENY: 
 

1. Powołana Komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów 
konkursu. 

2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: 
• zgodność z tematem, 
• kreatywność twórcza, 
• estetyka wykonania. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, będą 
stanowić dekorację, wystrój szkoły; 

2. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie zgodą na publikację prac na stronie 
internetowej podczas wystawy pokonkursowej oraz w celach reklamowych; 

3. Osoby dostarczające prace konkursowe przynoszą zgodę podpisaną przez Rodzica na 
udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych 
osobowych (załącznik nr 4); 

4. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu. 
 
 

         Zespół ds. Patrona 


