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Regulamin  

KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Wielkanocne pisanki” 

dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 

szkół podstawowych 

 
Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Zwyczaj malowania jajek 

narodził się dawno temu w Persji. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja zdobionego 

różnymi technikami. Zdobione jajka są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, 

symbolizującym rodzące się życie oraz nadzieję. Istnieje wiele technik zdobienia jajek. 

Możliwości są niemal nieograniczone. Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych 

sposobów tworzenia pisanek i zaprezentowania swoich niepowtarzalnych i ciekawych 

pomysłów w naszym konkursie.   

 

I. Organizatorzy konkursu:    

    PCPPPiDN w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38,  

    Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1.  

II. Przedmiot konkursu: 

   przestrzenne, dowolnej wielkości PISANKI i JAJKA WIELKANOCNE, wykonane  

   i zdobione różnymi technikami. 

III. Cele konkursu : 

- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,  

- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanek/kraszanek w  obrzędowości  

  ludowej, 

- poszerzenie wiedzy na temat sposobów zdobienia wielkanocnych jaj,  

- pobudzenie inwencji twórczej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży ze  

  Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, 

- popularyzacja twórczości uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w środowisku  

  lokalnym.   

IV. Zasady uczestnictwa: 

Konkurs adresowany jest do uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi szkół 

podstawowych i odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

• uczniowie szkoły podstawowej 

  -  klasy I-III,  

  -  klasy IV-VIII. 

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

- oryginalność pomysłu, inwencja twórcza,    

- dobór i wykorzystanie materiałów i technik plastycznych, 

- walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka), 

- zgodność z tematem i  regulaminem. 

VI. Założenia organizacyjne: 

1. Termin przyjmowania prac konkursowych: do 1 kwietnia 2022 r.  

    Prace dostarczone po tym terminie nie będą uwzględnione w konkursie.  

    Prace prosimy dostarczyć na adres:  

   - Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego,  ul. Jedności Robotniczej 38,  Głogów 

   - lub ZPSW, ul. Perseusza 7,  Głogów. 

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

    wystawy pokonkursowej odbędzie się w Muzeum  Archeologiczno – Historycznym 

    w Głogowie dnia 7 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00. 

 VII. Uwagi techniczne:  

 - zgłoszone do konkursu pisanki nie mogą być surowym jajem ani wydmuszką, 

 - prace powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  

 - ze względu na możliwości eksponowania prac prosimy o zaopatrzenie prac w zawieszkę  

  ( pisanki - ozdoby wiszące), 

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

   nazwa szkoły. 

- 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). 

VIII. Dane osobowe. 

Dane osobowe dzieci uczestniczących w konkursie w postaci imienia, nazwiska, klasy  

i szkoły oraz wizerunku przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych. Obowiązki informacyjne realizowane są zgodnie z zapisami art. 13 ust 1 i 2 w/w 

rozporządzenia.                                         

 

  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/

