
 

Regulamin konkursu na Dzień Matki 

 dla uczniów szkoły podstawowej w Ciecierzynie 

organizowanego przez Samorząd Uczniowski 

 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

1. Uczczenie Dnia Matki. 
2. Rozwijanie wyobraźni poprzez twórczość artystyczną. 
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 
4. Pobudzenie aktywności uczniów w czasie nauczania zdalnego i hybrydowego. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie. 
 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej 
 z podziałem na trzy kategorie wiekowe: 
1) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej; 
2) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej; 
3) uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej. 

2. Konkurs będzie trwał od 28 kwietnia do 28 maja 2021 roku. 
3. Poszczególne kategorie wiekowe mają do wykonania inne zadania: 

1) Uczniowie klas I-III: praca plastyczna – Laurka dla Mamy  
Ma być to praca wykonana dowolną techniką na kartce formatu A4.  

2) Uczniowie klas IV-VI: wierszyk o Mamie 
Wierszyk może mieć dowolną długość. Powinien być zapisany odręcznie 
lub na komputerze (czcionka Times New Roman, 12pkt.). 

3) Uczniowie klas VII-VIII: zdjęcie własnoręcznego wypieku dla Mamy  
Na zdjęciu oprócz wypieku musi znajdować się kartka z napisem Konkurs 
na Dzień Mamy 2021. 



 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, 
nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

5. Każda praca konkursowa powinna być opisana: 
 
Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

Wiek 

Klasa 

6. Opis pracy powinien znajdować się na odwrocie laurki w przypadku klas I-III, a 
w pozostałych kategoriach powinien być zamieszczony razem z plikiem w 
wiadomości zawierającej pracę konkursową. 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw 
autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do 
zorganizowania wystawy. 

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom. 
10. Prace niespełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane 

 po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej. 
  

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać osobiście w przypadku klas I-III u Pań Wychowawczyń, a 
w przypadku klas IV-VI i klas VII-VIII prace należy wysłać na adres 
konkurs@zpociecierzyn.pl. 

2. Termin oddania lub nadesłania prac to 28 maja 2021 roku. 
3. Komisja konkursowa będzie składała się z uczniów zaangażowanych w 

Samorząd Uczniowski, opiekunki SU oraz jednego lub dwóch dodatkowych 
nauczycieli. 

4. Komisja konkursowa oceniając weźmie pod uwagę: 

• jakość wykonania, 

• zaangażowanie, 

• estetykę wykonania w przypadku laurki oraz wypieku, 

• oryginalność. 

5.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

§ 5 

mailto:konkurs@zpociecierzyn.pl


 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 11 czerwca 2021 roku na 
stronie internetowej szkoły oraz na dzienniku elektronicznym. 

2. Nagrody zostaną rozdane w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego. 
 

§ 6 

Nagrody 

1. Komisja konkursowa dokona wyboru laureatów i przyzna nagrody dla 
pierwszego miejsca oraz miejsca drugiego i trzeciego w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Przewidujemy również możliwość wyróżnienia kilku 
prac oprócz nagrodzonych. 

    

 


