
REGULAMIN PO ZMIANACH 

 

IX EDYCJA KONKURSU  

DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

„POZNAŃ NA OSI CZASU – Parki i ogrody ”  

Konkurs pod Patronatem  

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

Wojewody Wielkopolskiego  

 
  Organizator konkursu -  XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu  

I. CELE KONKURSU: 

➢ Rozwijanie ciekawości poznawczej, zainteresowań, kreatywności, uczciwości i wytrwałości 

uczniów; 

➢ Wzmacnianie poczucia własnej wartości; 

➢ Kształcenie umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej 

➢ Podejmowanie przez uczniów inicjatyw oraz gotowość do uczestnictwa w kulturze. 

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU, ADRESACI i TERMINY 

1. Organizatorem konkursu jest XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,  

Adres: Oś. Wichrowe Wzgórze 111 , 61-699 Poznań, Telefon: 61 8-208-203 

Fax: 618-208-203, E-mail: lo20_poznan@wp.pl 

2. Osoba upoważniona do reprezentowania organizatora – Aleksandra Kaczmarek – 

nauczyciel plastyki. (tel. 506 783 085, email: aleksah@vp.pl). 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkoły 

podstawowej z Poznania i okolic. 

4. Konkurs odbędzie się w FORMIE ELEKTRONICZNEJ. NA STRONIE XX LO 

(http://www.xxlopoznan.edu.pl/) w terminie: 25.05. 2020 r. – 01.06.2020   

W FORMIE GŁOSOWANIA przez JURY  

oraz głosowania publiczności na stronie facebooka XX LO w tym 

samym terminie.  

5. W KONKURSIE WEZMĄ UDZIAŁAŁ ZGŁOSZONE W I ETAPIE ZESPOŁY  

I SZKOŁY.  

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: 

ETAP I – ZGŁOSZONI UCZESTNICY POD OPIEKĄ NAUCZYCIELI WYKONAJĄ 

PRACĘ INDYWIDUALNĄ DO WCZEŚNIEJ PRZYDZIELONYCH TEMATÓW.  

ETAP II – wykonanie pracy plastycznej na wcześniej przydzielony temat w formacie              

http://www.xxlopoznan.edu.pl/


 A3 i przesłanie wersji elektronicznej pracy (skan, zdjęcie) do dnia 15.05.2020 r.  na adres 

email, koordynatora konkursu. Pracę należy wykonać dowolną techniką malarską lub 

rysunkową.  

Do pracy należy dołączyć: 

➢ krótki wiersz lub tekst nawiązujący do danego miejsca, Tekst może być wspólny dla 

grupy, która w pierwszej wersji konkursu, tworzyła zespół.  

(drużyna – tworzy indywidualne prace plastyczne oraz jeden wspólny tekst lub wiersz/ lub 

teksty indywidualne).  

➢ Kartę do pracy -  zał. Nr 1 

Prace konkursowe – wykonane przez uczestników-  należy dostarczyć do XX LO w czerwcu.  

ETAP III – głosowanie i nagrody  

Jury konkursu w składzie: Dyrekcja XX LO,  koordynator konkursu, nauczyciele oraz trójka 

uczniów LO z klasy ze sztukami wizualnymi, wyłonią zwycięzców konkursu i osoby 

wyróżnione.  

Na stronie szkoły zostanie zamieszczona specjalna wystawa prac i tekstów literackich.  

Jury wyłoni zwycięzców.  

Natomiast nagroda publiczności zostanie ustalona poprzez głosowanie na prace  

w terminie 25.05.2020 – 01.06.2020 r. na stronie Facebooka  

Głosowanie odbędzie się elektronicznie  

2. Ocenie podlegać będzie:  

➢ praca plastyczna - staranność wykonania, kompozycja, przestrzeń, barwa, światłocień, 

pomysłowość i wyobraźnia,   

➢ wiersz lub tekst - sposób wypowiedzi, oryginalność, zgodność z faktami, tekst nie 

powinien być dłuższy niż 1 kartka A4- druk Trzcionką  Times New Roman /14  

➢ Ocena wg skali – 60 % - praca plastyczna oraz 40% tekst literacki.  

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.06.2020 na stronie internetowej XX Liceum 

Ogólnokształcącego.  Wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi w czerwcu (termin oraz forma  

zostaną podane w dniu ogłoszenia wyników).   

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród 

5. Decyzja komisji jest decyzją ostateczną.  

6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą Autorów na publikowanie zwycięskich prac   

i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji. Nauczyciele, opiekunowie konkursu w danej 

placówce zobowiązani są do posiadania takiej zgody.  

7. Wykonane prace plastyczne będą wystawione na terenie XX LO oraz na wystawie 

pokonkursowej w holu Urzędu Wojewódzkiego, w terminie, który będzie możliwy.  

8. Prace można odebrać po zakończeniu wystawy w Urzędzie Wojewódzkim - do końca roku 

szkolnego 2020/2021 r. z XX LO. W razie nieodebrania prace przechodzą  na własność 

organizatora.   

9. Nauczyciele, opiekunowie artystyczni przesyłają wszystkie prace zebrane z danej szkoły wraz 

z kartą do pracy na adres koordynatora konkursu.  

Karta do pracy  

szkoła Imię nazwisko - autora Temat pracy Autor lub autorzy 

tekstu 

Opiekun artystyczny 

     



 


