
Szkolny konkurs plastyczny, pod tytułem „Twoje zdrowie w 

Twoich rękach” - projekt plakatu. 

 

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji 

wizualnej. To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, 

fotografią i napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, 

zachęca, propaguje, wzywa lub przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: 

jasny przekaz – hasło przewodnie, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy 

graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. 

Napisy są często przetworzone artystycznie. 

 

Regulamin 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 3-8 szkoły podstawowej; 

 w konkursie mogą wziąć udział tylko dzieci zapisane do szkolnej świetlicy; 

 plakat o jasnej, czytelnej treści - poprawny merytorycznie - należy zaprojektować 

i wykonać się samodzielnie; 

 przyjmujemy prace wykonane indywidualne oraz prace zbiorowe; 

 do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nie 

naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nie publikowane; 

 po zebraniu wszystkich prac, odbędzie się pierwszy etap konkursu, wybrana 

będzie grupa finalistów; 

 wybrani uczniowie i wychowawcy przyznają 1, 2 lub 3 miejsce z każdej kategorii 

wiekowej, w klasach 1, 2, 3 i 4; 

 prace należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami - imię i nazwisko, klasa, 

data wykonania pracy.  

Kryteria oceny:  

 trafność doboru tematu, czyli poprawność merytoryczna; 

 wyraz artystyczny, czyli kompozycja, estetyka, oryginalność; 

 walory edukacyjne, czyli siła i klarowność przekazu. 



Technika pracy:  

 dowolna, obowiązuje zaprojektowanie i wykonanie plakatu według określonych 

zasad, ilustrowane hasło – myśl przewodnia o charakterze reklamowym i bogatej 

kolorystyce); 

 format prac – dowolny; 

 można wykorzystywać dowolne, różnorodne materiały.  

Celem konkursu jest:  

 propagowanie higieny osobistej; 

 uświadomienie, jak ważna jest profilaktyka w ochronie naszego zdrowia; 

 rozwijanie samodzielności oraz planowania własnej pracy; 

 staranne i oryginalne wykonanie pracy na określony temat; 

 rozbudzenie wyobraźni, inwencji twórczej dzieci; 

 uczenie dzieci cierpliwości, dokładności oraz samodyscypliny.  

Termin składania prac: 

 prace przynosimy do 18 października 2021 roku do swojego wychowawcy. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu to 25 października 2021 roku: 

 o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród organizatorzy 

powiadomią zwycięzców osobiście; 

 lista nagrodzonych osób oraz ich plakaty zostaną też opublikowane na stronie 

internetowej naszej szkoły – sp34@op.pl - dział świetlica; 

 organizatorzy przewidują: nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla wygranych 

w konkursie oraz prezentację prac w świetlicy szkolnej; 

 nie przewidujemy dyplomów i nagród pocieszenia za uczestnictwo w konkursie. 

Organizator konkursu:  

Szkoła Podstawowa nr 34 

Ulica Kruczkowskiego 12b, 00-380 Warszawa 

Telefon: (22) 827-87-25 

Wychowawca świetlicy: Lidia Piwowarczyk 


