
KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PT.: 

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI” 

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA’’. 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

ORGANIZATOR : 

 Zespół Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Stanisława Staszica w Białymstoku. 

 

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

1.Temat i cele konkursu:  

Tematem konkursu są obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz 

Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 

Cele konkursu:  

- Upamiętnienie i uczczenie wszystkich orędowników i obrońców praw 

człowieka, którzy dążą na całym świecie do zapewnienia ochrony własnych 

praw oraz praw innych obywateli. Uczczenie ich odwagi i bohaterskiej postawy.  

-Kształtowanie wśród młodzieży postaw solidarnych, tolerancyjnych, akceptacji 

i okazywania szacunku dla  innych poglądów, kultur, religii i społeczności. 

-Przeciwdziałanie przeciw uprzedzeniom, dyskryminacji, nietolerancji i 

ksenofobii. 

- Znajomość rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenia ONZ Powszechnej 

deklaracji praw człowieka w 1948 r. oraz Międzynarodowego Dnia Tolerancji w 

1995 r. 

- Rozwijanie kreatywności i inspirowanie do pracy twórczej. 

- Usprawnianie pracy w zespołach klasowych- dyskusja. 



- Umiejętność komponowania wypowiedzi informacyjnej w formie obrazu 

plastycznego- plakatu. 

- Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

1.Uczniowie ZSTiO z OI w Białymstoku. 

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

- Technika wykonania prac: dowolna np. kolaż, malarstwo, grafika 

komputerowa, rysunek piórkiem, pastele olejne, techniki mieszane itp. 

Wymagane obowiązkowo wykonanie plakatu razem z tłem. Prace, które będą 

posiadały białe nieskończone tło zostaną zdyskwalifikowane. 

-Rodzaj i działania plastyczne: Plakat. 

-Format prac: A3. 

Termin nadsyłania prac: od.13.11.22 r. do 10.12.22 r. 

- JURY powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac 

plastycznych w formie plakatu zgodnie z ustalonymi kryteriami. 

KRYTERIA: 

❖ Praca plastyczna ( plakat ) ma być wykonana indywidualnie. 

❖ Przywiezione na konkurs prace nie mogą być zrolowane ani zgięte na pół. 

 

❖ Praca powinna być podpisana na odwrotnej stronie : imię …nazwisko…klasa…, tytuł 

konkursu plastycznego. 

 

❖ Obraz na podany temat musi być wykonany w formie plakatu i zawierać treści  

informacyjne, czytelnie zilustrowane, nawiązujące do haseł- „Międzynarodowy Dzień 

Tolerancji’’ lub „Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka’’ 

❖ Przy wyborze najlepszych prac plastycznych jury konkursu będzie brało pod uwagę : 

zastosowanie ciekawej techniki plastycznej, estetykę wykonania pracy, ale przede 

wszystkim trafną interpretacje artystyczną podanego tematu. Nadesłane na konkurs prace 

nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora,  który zastrzega 

sobie możliwość ich publikowania. 

  



❖ PRACE należy składać do biblioteki szkolnej lub do nauczyciela plastyki 

J.Worowskiej do dnia 10.12.2022 r... na adres : ZSTiO z OI ul. Sienkiewicza 57 

Białystok. W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną. 

 

 

     Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

       konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia  

       10.05.18 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn.zm.) 

 

O wynikach konkursu, terminie wręczenia dyplomów i nagród uczniowie zostaną 

poinformowani na stronie szkoły po dniu 10.12.2022 roku. 

        

 Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: przewodniczący- Justyna Worowska,     

❖  

Konsultacje i korekty prac konkursowych przed ostatecznym oddaniem są udzielane: 

w czwartki godz.17-17.50 w Pokoju Nauczycielskim- u nauczyciela plastyki 

J.Worowskiej i na lekcjach plastyki w klasach I.   
  
PRAWA AUTORSKIE: 

 
 

1. Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy. 

2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, i publikowanie 

pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w 

środkach masowego przekazu przez Organizatora. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

 

2.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Organizator 

zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu. Organizator konkursu zastrzega 

sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 

 

 


