
Konkurs  plastyczny  

pt. „ Odznaka Małego Wolontariusza Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi” 

 

Mały Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs dla uczniów klas 1-3 oraz oddziałów przedszkolnych na 

wykonanie projektu plastycznego - odznaki małego wolontariusza. 

 

Regulamin 

1. Konkurs plastyczny przeznaczony  jest dla oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3. 

2. Konkurs trwa od 24.11.2021 do 08.12.2021. 

3. Temat pracy „Odznaka Małego Wolontariusza SP Nr 1 w Rumi”. 

4. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę. 

5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi i wcześniej niepublikowanymi. 

6. Projekt odznaki może mieć kształt np. koła, owalu, prostokąta. 

7. Na odznace powinien znajdować się jej tytuł „ Mały Wolontariusz SP Nr 1 ” oraz   ilustracja 

przedstawiająca obraz niesienia pomocy. 

8. Praca powinna zostać wykonana techniką plastyczną pozwalającą na wykonanie jej skanu lub 

ksera .Prace nie mogą być wykonane w żadnym z programów graficznych. 

9. Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę lub grupę przedszkolną. 

10. Spośród przekazanych prac  komisja konkursowa w składzie:  p. wicedyrektor Joanna Pionke,  

opiekunowie MSU oraz przedstawiciel Rady Rodziców wyłonią najciekawszy projekt.  

11. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysłowość, samodzielność wykonania z 

wyjątkiem tytułu umieszczonego na odznace w przypadku oddziałów przedszkolnych. 

12. Najciekawszy projekt zostanie  pierwowzorem odznaki Małego Wolontariusza SP Nr 1, o 

którą  będą mogły ubiegać się przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 uczestniczący  w działaniach 

wolontariatu  prowadzonych w naszej szkole. 

13. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie, autor najciekawszej pracy upominek 

rzeczowy. 

14. Przekazując pracę, uczestnik potwierdza zgodę na jej publikację  na stronie szkoły, facebooku 

szkoły, w mediach społecznościowych. 

15. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojej pracy na wszelkich polach 

eksploatacji. 

16. Uczniowie klas 1-3 mogą przekazać pracę bezpośrednio organizatorom konkursu; dzieci z 

oddziałów przedszkolnych  przekazują prace swoim wychowawcom. 

17. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu. 
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