
Układ Słoneczny dobrze nam znany,   

Mikołaj Kopernik wprowadził w ramy 

naszego globu i galaktyki,      

więc wszystkie małe i większe smyki  

niech idą z zapałem dziś w jego ślady, 

zbiorą papierki, szmatki, odpadki 

i zrobią piękną Eko-makietę Układu  

– który gości Naszą Planetę! 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. 

„Eko-Makieta Układu Słonecznego”.  

 

Cele konkursu: 

⚫ pogłębianie wiedzy o Układzie Słonecznym i Wszechświecie; 

⚫ poszerzanie wiedzy o życiu i działalności Mikołaja Kopernika- Patrona 
Roku 2023; 

⚫ rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności uczniów. 

Regulamin konkursu: 

• konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 

uczniów klas I-III;  

•  zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe: 

1) oddziały przedszkolne i klasy I, 

2) klasy II i III; 

• praca konkursowa powinna przybrać formę przestrzenną oraz zawierać 

materiały, które można poddać recyklingowi; 

• makietę należy opatrzyć metryczką naklejoną na odwrocie wraz  

z danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa/oddział; 



• udział w konkursie wiąże się ze zgodą na publikację danych osobowych 

uczestników oraz zgodą na udostępnienie wizerunku uczestnika/ 

fotografię pracy konkursowej na szkolnym portalu facebook oraz stronie 

internetowej szkoły; 

• prace należy składać do wychowawców bądź bezpośrednio do 

organizatorów konkursu: p. Martyny Kaźmierczak (sala 28) oraz p. Moniki 

Kuczkowskiej (sala 26) w terminie do 17.03.2023 r.  

Wyniki i nagrody: 

• komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród 

przekazanych prac laureatów konkursu; 

• kryteria oceny prac: prawidłowa kolejność planet w układzie słonecznym, 

samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne; 

• autorzy najlepszych prac dostaną dyplomy oraz nagrody; 

• ogłoszenie wyników nastąpi 21.03.2023 na stronie internetowej szkoły 

oraz szkolnym portalu Facebook; 

• uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 22.03.2023 o godzinie 10.15 w 

holu obok biblioteki szkolnej; 

• prace konkursowe zostaną przedstawione na szkolnej ekspozycji, 

następnie wrócą do twórców; 

• decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

 

Zachęcamy do twórczego działania! 

 

      Organizatorzy: 

      Martyna Kaźmierczak 

      Monika Kuczkowska 


