
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 

im. Gwarków Rudzkich  

41-700 Ruda Śląska,  

ul. Gierałtowskiego 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  
 

w miejskim konkursie plastycznym pt. 

 

"Obecność Boga  w przyrodzie" 

 

Organizator konkursu: 
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej: 

koordynator: p. Aneta Sady 

współorganizatorzy: p. Lidia Jezuit, p. Urszula Malczewska 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII rudzkich szkół podstawowych. 
 

Celem konkursu jest: 

 
1. Uwrażliwienie sfery duchowej na piękno stworzonego świata, przybliżenie wartości 

chrześcijańskich. 

2. Wskazywanie dobrych wartości w życiu młodego człowieka. 

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody:  

✓ rozwijanie emocjonalnej więzi z przyrodą, 

✓ doskonalenie umiejętności obserwacji, wnioskowania,    

✓ integracja uczniów z rudzkich szkół . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin konkursu: 
 

W konkursie biorą udział uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Rudy Śląskiej. Prace będą 

oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy I – IV 

- klasy V – VIII 

 

Forma pracy: płaska, kartka A4 lub A3 

Technika wykonania pracy: dowolna (wydzieranka, kolaż, witraż z dowolnego materiału, 

wyklejanie z plasteliny, malowanie farbami, pastelami, szkic itp.) 

 

Każda szkoła może przysłać lub osobiście dostarczyć po pięć prac z każdej kategorii 

wiekowej w formacie A4 lub A3 (organizator zachęca do przeprowadzenia etapu szkolnego 

we własnym zakresie). Oceniane będą tylko prace indywidualne.  

 
Prace należy składać w sekretariacie szkoły  

lub przesyłać na adres szkoły 
od 28 września do 30 października 2020 r. 

 

na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich  

ul. Gierałtowskiego 15 

41-700 Ruda Śląska 

z dopiskiem Konkurs „Obecność Boga w przyrodzie”. 

    

 

Wyniki konkursu będą umieszczone na naszej stronie 

internetowej szkoły http://sp41.mssm.pl/  

 

3. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem  

drukowanym: 

• imię i nazwisko autora pracy, klasa  

• pełna nazwa szkoły, telefon  i email 

• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

• oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia 
 

Wszystkie prace zgłoszone ze szkoły/placówki do konkursu należy umieścić w jednej 

zbiorczej kopercie z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi. 

 

Prace zgłoszone do konkursu zostają w dokumentacji organizatorów. 

 

Przekazanie praw: osoby biorące udział w konkursie przesyłając prace zgodnie z 

regulaminem udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w 

zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych. (np. zorganizowania 

wystawy prac).  

 

Przyjmujemy wyłącznie prace z wypełnioną kartą zgłoszenia. 

 UWAGA! Brak podpisu pracy, karty zgłoszenia lub oświadczenia eliminuje pracę! 



 4. Ocena prac: 

Oceny prac dokona komisja  

- Warunki oceny prac: - Zgodność treści pracy z tematyką konkursu. 

- Pomysłowość w przedstawieniu tematu. 

- Technika i estetyka prac. 
 

5. Nagrody: 

- dla zdobywców I, II i III miejsca – nagrody rzeczowe, 

- autorzy prac wyróżnionych otrzymają również nagrody rzeczowe, 

- opiekunowie otrzymają podziękowania. 
 

Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania. Decyzje jury są ostateczne.  

 

Nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w naszej 

szkole. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i mogą zostać przez 

niego wykorzystane. 

 

6. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej naszej szkoły: 

    http://sp41.mssm.pl/)  

  
 

Do pobrania załączniki:                                          

Nr 1 -karta zgłoszenia   

Nr 2 -oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

"Obecność Boga w przyrodzie" 

miejski konkurs plastyczny 

DLA KLAS I - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 

 

 

Karta zgłoszenia 
 
Do udziału w konkursie zgłaszamy w kategorii (właściwe podkreślić) 

 

• dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - IV  

• dzieci ze szkoły podstawowej: klasy V - VIII 

 

 

 

 

1. Autor pracy (imię i nazwisko)*........................................................................................................ 

 

2. Klasa............................................................................................................................................... 

 

3. Szkoła............................................................................................................................................. 

 

4. Telefon do szkoły........................................................................................................................... 

 

5. Adres szkoły................................................................................................................................... 

 

6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna – tel. kontaktowy) ..........................................................  

 

 

........................................................ 

 

(Podpis nauczyciela – opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 
 

 

 

 

"Obecność Boga w przyrodzie" 

Miejski konkurs plastyczny 

DLA KLAS I - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w opisie 

nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy z 

dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)  

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów laureatów zastrzegają sobie 

prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.  

 

 

 

Data: ....................................                           ............................................................................................  

                                                                                      (czytelne imię i nazwisko rodzica)  

 

 

 

 


