
 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału  

w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

  „Dążcie korczakowską drogą do szczęścia, dumne miejcie 

zamiary” 
zorganizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna  

Pana Mieczysława Szczurka 

 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

o Organizatorem konkursu plastycznego  jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie. 

o Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

o Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej tematycznie związanej ze 

słowami Janusza Korczaka:  

„ Mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, 

mówiłem nie o tym , czym chcę, aby były, 

ale czym one chcą i mogą być...”. 

§ 2 

Cele konkursu: 

o popularyzacja postaci i działalności Janusza Korczaka; 

o promowanie Roku Janusza Korczaka wśród  uczniów szkół podstawowych; 

o propagowanie „Korczakowskich” praw dziecka; 

o zmotywowanie do twórczego myślenia, podniesienia wiary we własne siły i 

możliwości; 

o rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi. 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: 
o klasy I  - III 

o klasy IV- VI  

§ 4 

Założenia organizacyjne 

o Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie pracy dowolną techniką 

plastyczną w formacie A3. 

o Pracę należy zaopatrzyć w następującą  informację: 

imię i nazwisko autora pracy, wiek 

nazwa szkoły/ miejscowość 

imię i nazwisko opiekuna 

Terminarz nadsyłania prac 

Prace konkursowe należy składać osobiście lub przesyłać do dnia 23 listopada 2012 r.  na 

adres:  

Szkoła Podstawowa nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi  im. J. Korczaka 

ul. Gen. J. Hallera8 

43-400 Cieszyn 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny 
 



 

Ocena prac i nagrody 

o Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora  

w dwóch kategoriach wiekowych:  

klasy I-III 

klasy IV-VI 

o Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody dla 3 laureatów konkursu 

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

o Komisja konkursowa może zdecydować o innym podziale nagród. 

o Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.sp3cieszyn.pl          30 listopada 2012 r. 

 

Postanowienia końcowe 

o Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna. 

o Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

o Uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Ogólnopolskiej Wigilii 

Korczakowskiej, która odbędzie się  7 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Cieszynie dokładnym terminie  wręczania nagród laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

o Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem jego 

regulaminu. 
 

 
 

 

http://www.sp3cieszyn.pl/

