
Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Rzeszowie  
zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno- Literackim 

„Inni, czy tacy sami” pod hasłem „Latawce przyjaźni” 

 
Regulamin konkursu 

 
Cele konkursu: 

- uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

- włączenie osób niepełnosprawnych w działalność plastyczną, 

- popularyzacja integracji przez promowanie i nagradzanie dziecięcej twórczości artystycznej, 

- rozwijanie aktywności twórczej, 

- rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych, 

- prezentacja własnych umiejętności.  

 

Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie klas I-VIII oraz uczniowie z orzeczeniami. 

Zasady uczestnictwa: 

Kat. I.  kl. I-IV - praca plastyczna: rysunek latawca lub model latawca, 

Kat. II.  kl. V-VIII - komiks o tematyce integracji. 

 

Warunki konkursu: 

Prace plastyczne - wymogi techniczne: 

 

Prace wykonane dowolną techniką płaską na formacie A3 (duży blok rysunkowy).  

Model latawca - wymogi techniczne: 

Zbudowanie latawca o konstrukcji płaskiej w dowolnym rozmiarze. Latawiec powinien być 

ozdobiony dowolną techniką, ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy innego 

materiału przewodzącego. Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca, nie 

będą przyjmowane latawce gotowe (kupione). 

Komiks - wymogi techniczne: 

Format A4, maksymalnie 10 stron 

Kryteria oceny pracy plastycznej, modelu latawca, komiksu: 

- zgodność pracy z tematem konkursu, 

- poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi, 

- oryginalność interpretacji plastycznej i literackiej tematu, 

- stopień samodzielności i oryginalności ujęcia tematu. 

1. Praca plastyczna powinna zawierać: 

- umieszczoną z przodu w dolnym, lewym rogu metryczkę (czcionka Arial, rozmiar 12): 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek, klasa, 



- szkoła 

2. Model latawca powinien mieć dołączoną metryczkę (czcionka Arial, rozmiar12): 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek, klasa, 

- szkoła 

3. Komiks powinien mieć dołączoną metryczkę (czcionka Arial, rozmiar12): 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek, klasa, 

- szkoła 

4. Prosimy o dołączenie listy zbiorczej zawierającej: 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek, klasa, 

- imię i nazwisko opiekuna, 

- adres i telefon szkoły 

W załączeniu zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia. W przypadku ucznia 

niepełnosprawnego należy zaznaczyć to na pracy. 

 

Termin konkursu: 

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć do dnia 15 listopada 2022r. na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul Ptasia, 35-207 Rzeszów  

z dopiskiem „Inni czy tacy sami?” 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi 2 grudnia 2022r w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Rzeszowie. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły 

www.sp22.resman.pl 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.  

 

Życzymy twórczych pomysłów i sukcesów! 

Organizatorzy 

Zespół ds.Integracji 

 

 

 

  

http://www.sp22.resman.pl/

