
Regulamin Szkolnego Jubileuszowego Konkursu 

na Makietę Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie 

im. Komisji Edukacji Narodowej 

w ramach obchodów 140–lecia powstania szkoły 

 

I. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie.  

1.  Koordynatorami konkursu są nauczyciele:  

Pani mgr Anna Skóra 

Pan mgr Michał Kądzielawa  

II. Cele Konkursu:  

1. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuk plastycznych                                   

i technicznych oraz rozwijanie twórczych uzdolnień, wyobraźni i kreatywności. 

2. Kształtowanie poczucia przynależności do „mojej małej ojczyzny”; 

3. Zapoznanie z historią szkoły; 

4. Promowanie młodych talentów. 

III. Założenia organizacyjne:  

1. Uczestnikiem konkursu jest uczeń, który wykona samodzielnie dowolną 

techniką makietę przedstawiającą budynek Szkoły Podstawowej nr 43 na 

przestrzeni lat. 

2. Prace konkursowe uczeń przygotowuje indywidulanie.  

3. Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych lub uznawanych za 

niecenzuralne.  

IV. Ogólne zasady Konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej                                      

nr 43 w Krakowie.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszowych powstania 

szkoły.  

3. Konkurs rozpoczyna się 23 stycznia 2023 r. , a kończy 17 marca 2023r. 

4. Praca konkursowa polega na wykonaniu dowolną techniką makiety 

przedstawiającej szkołę i jej otoczenie. 

5. Format makiety nie większy niż: szer. - 40 cm, dł. – 40 cm, wys. 50 cm. 



6. Prace prosimy opatrzyć w sztywną podstawę umożliwiającą transport. 

7. Praca Konkursowa musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez 

Ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych 

konkursach.  

8. Prace zespołowe nie będą oceniane. 

9. Praca powinna być podpisana na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora oraz 

numerem klasy, do której Uczeń uczęszcza. 

10. Prace konkursowe będą przyjmowane od 13 marca 2023r. do 17 marca 

2023r. w pokoju nauczycielskim. Bardzo prosimy dostosować się do 

terminów.  

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu oddania Prac 

Konkursowych. 

12. Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie oraz na stronie Internetowej 

Szkoły. 

13. Prace Konkursowe zgłoszone po terminie zostaną odrzucone.  

 

V. Zasady przystąpienia do Konkursu: 

1. Wszystkie Prace Konkursowe biorące udział w Konkursie, będą podlegały 

ostatecznej ocenie przez Organizatora.  

2. Prace Konkursowe biorące udział w Konkursie muszą być podpisane na 

odwrocie imieniem i nazwiskiem Ucznia oraz numerem klasy, do której Uczeń 

uczęszcza. 

3. Wraz z momentem złożenia Pracy Konkursowej Uczeń przenosi na Szkołę 

Podstawową nr 43 w Krakowie uprawnienie do korzystania z Pracy 

Konkursowej w tym publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z przebiegu Konkursu 

oraz imion  i nazwisk uczestników Konkursu. 

 

VI.  Ocena i nagrody: 

1. Wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów 140-lecia szkoły. 



2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność pracy                        

z tematem,  kreatywność przy opracowaniu tematu, oryginalność pomysłu, 

różnorodność technik plastycznych i materiałów, walory artystyczne, 

poziom artystyczny wykonanej pracy, wkład pracy, estetyka pracy.  

3.  Rozstrzygnięcia Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

4. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 

5.  Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych 

prac oraz zdjęcia prac konkursowych, zostaną podane na stronie 

internetowej i mediach społecznościowych. 

6. Informacje o wynikach konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów 

nagrodzonych prac mogą być również ogłoszone za pośrednictwem prasy, 

radia czy mediów społecznościowych i stron internetowych nie należących 

do organizatora, a współpracujących z organizatorem.  

7. Organizator przewidział nagrodzenie autorów najlepszych prac nagrodami 

rzeczowymi za zajęcia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.  

 

Wszystkich Uczniów zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy miłej 

zabawy! 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Anny Skóry i p. Michała Kądzielawy 

 

 


