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Konkurs plastyczny  

„Polskie symbole i barwy narodowe” 

dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 

szkół podstawowych 

 

Symbole narodowe odgrywają niezwykle ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości 

narodowej. To właśnie te elementy spajają obywateli państwa i pozwalają im podkreślić 

swoją odrębność od innych narodów i kultur. Najważniejsze symbole dla Polaków to godło, 

hymn oraz flaga. Polskie symbole narodowe wyrażają szacunek i miłość Polaków  

do Ojczyzny. Kreują wspólną tożsamość, pamięć i nadzieję. Są znamieniem patriotyzmu, 

dumy i honoru, a także godności Polaków. Celem konkursu jest uwrażliwienie na wartości 

patriotyczno-narodowe oraz wzbudzanie w uczniach uczuć patriotycznych i narodowej dumy. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich  ciekawych 

pomysłów.  

 

I. Organizatorzy konkursu:    

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Głogowie: 

- PODM w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38,  

- Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10.  

II. Przedmiot konkursu: 

     prace plastyczne o tematyce związanej z symbolami narodowymi lub kotyliony  

     w barwach narodowych wykonane dowolną techniką,    

     format: dowolny – max. A3. 

III. Cele konkursu : 

- kształtowanie postaw patriotycznych,  

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,  

- popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, 

- budowanie szacunku wobec symboli narodowych, 

- pobudzenie wyobraźni artystycznej i kreatywności,  

- popularyzacja twórczości uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.   

IV. Zasady uczestnictwa: 

Konkurs adresowany jest do uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi szkół 

podstawowych  i odbywa się w następujących kategoriach: 

• uczniowie szkoły podstawowej  kl. I- IV, 

• uczniowie szkoły podstawowej  kl. V- VIII 

 

http://www.pcpppidn.eu/
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V. Kryteria oceny:  

- pomysłowość i oryginalność formy, 

- dobór i wykorzystanie materiałów i technik plastycznych, 

- walory plastyczne ( kompozycja, estetyka), 

- zgodność z tematem i  regulaminem. 

 

VI. Założenia organizacyjne: 

1. Termin przyjmowania prac konkursowych: do 20 października 2021r.  

     Prace dostarczone  po tym terminie nie będą uwzględnione w konkursie.  

     Prace prosimy dostarczyć na adres:  

     - ZPSW, ul. Perseusza 7,  Głogów 

     - Biblioteka Pedagogiczna  ul. Jedności Robotniczej 10,  Głogów 

2. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom połączone z  otwarciem      

    wystawy pokonkursowej odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie, 

    ul.  Jedności Robotniczej 10 dnia 3 listopada 2021r. o godz. 10.00. 

 

 VII. Uwagi techniczne :  

 -  każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę z danymi autora: imię i nazwisko,  

    nazwa szkoły, klasa, 

 -  do pracy powinna być załączona karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz załączniki  

    dotyczące ochrony danych osobowych: zał. nr1, zał. nr 2, 

-  uczestnicy konkursu pracują indywidualnie, 

-  organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania nagrodzonych prac na wystawie     

   pokonkursowej ( podpisanych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą placówki,  

   którą reprezentuje).  

                                        

Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację  

Regulaminu Konkursu. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

                        

  Telefon kontaktowy w sprawie konkursu: 665 703 318                 

http://www.pcpppidn.eu/

