
KONKURS PLASTYCZY  „LOGO NASZEJ SZKOŁY” 

 

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„LOGO  NASZEJ  SZKOŁY” 

01-28 luty 2018 r. 

 

I. Organizatorem konkursu plastycznego   „Logo naszej szkoły”   jest  Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej nr 39 w Szczecinie. 

II. Cele konkursu: 

 wyłonienie najlepszego projektu logo Szkoły Podstawowej nr 39  im. Arkadego Fiedlera 

w Szczecinie, 

 kultywowanie tradycji naszej szkoły, 

 upowszechnianie kultury plastycznej,  

 rozwijanie wyobraźni i samodzielnej aktywności twórczej oraz prezentacja możliwości 

artystycznych dzieci i młodzieży. 

III. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach 

wiekowych:  

 szkoła podstawowa  (klasy I – III SP) 

 szkoła podstawowa  (klasy IV – VII SP)  

 gimnazjum 

 absolwenci naszej szkoły   

IV. Kryteria oceny: 

 Trudność wykonania 

 Czytelność i jednoznaczność w przekazie wizualnym  (łatwe do zapamiętania i identy-

fikowania z ośmioklasową Szkołą Podstawową i wzbudzające pozytywne emocje) 

 Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność) 

  Pracochłonność wykonania  

V. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Prace plastyczne wykonane samodzielnie na płaszczyźnie, dowolną techniką w forma-

cie A4 ( w tym także techniką komputerową za pomocą dowolnego programu graficz-

nego, np. MS Paint, zapisane w formacie bmp/JPG/PDF/PNG/TIFF , o  rozdzielczości  

800x600 pikseli, dpi – 300 pikseli). 

2. Logo przedstawione jako praca konkursowa może zostać wykorzystane bez modyfikacji 

lub stanowić podstawę do utworzenia oficjalnego logo Szkoły Podstawowej nr 39 w 



Szczecinie. 

3. Logo może być wykorzystywane przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, 

reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

4. Na odwrocie praca powinna posiadać czytelne informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora, klasę.  

5. Prace plastyczne powinny być oddane wychowawcy klasy lub nauczycielowi plastyki 

wraz z podpisanym oświadczeniem przez Rodzica  (prawnego opiekuna) – załącznik nr 

1, a w przypadku techniki grafiki komputerowej przesłane pocztą internetową na adres: 

nauczycielsp39@gmail.com ( w tytule wiadomości należy napisać:  „KONKURS 

LOGO NASZEJ SZKOŁY”,  a w treści: imię i nazwisko autora, klasę). 

6. Termin oddania prac upływa -  28.02.2018 r. (środa). 

7. Ogłoszenie wyników - 05.03.2018 r. (poniedziałek).  

8. Nagrodami w poszczególnych kategoriach wiekowych będą nagrody rzeczowe – 

niespodzianki. 

9. Jury powołane przez organizatora w składzie: Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele 

powołani do pracy w komisji przyzna nagrodę główną  GRAND PRIX  dla twórcy 

najpiękniejszej pracy.   

10. Prace przechodzą na własność organizatora – nie będą zwracane. Organizator zastrzega 

sobie  prawo do bezpłatnej reprodukcji prac.  

11. Prace w złym stanie technicznym (załamane, pogięte, rozerwane) oraz bez dokładnego 

opisu nie zostaną przyjęte do konkursu !  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!! 

 

 

 

                                                                                                                            Organizator: 

                                                                                                                             Dyrekcja Szkoły 
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