
KONKURS PLASTYCZNY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

„LOGO MSU” 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizator konkursu: Mały Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowa im. Janusza Korczaka, 

ul. Kameralna 11 05-509 Józefosław. 

 

2. Cele konkursu: jest inspirowanie do pracy twórczej, popularyzacja działań plastycznych, promowanie 

twórczości dziecięcej, włączenie uczniów do współkreowania wizerunku MSU. 

 

3. Recenzentem merytorycznym nadesłanych prac będzie specjalnie powołane jury i organizatorzy 

konkursu. 

Kryteria oceny obejmują: samodzielność wykonania pracy, walory estetyczne, kreatywność, zgodność 

projektu z danymi naszej szkoły, oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, czytelność i 

funkcjonalność projektu, estetyka wykonania projektu. 

 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 naszej Szkoły. 

 

5. Temat pracy brzmi: „Logo Małego Samorządu Uczniowskiego”. Logo wykorzystywane będzie 

przez MSU do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz 

umieszczone na pieczątce MSU. 

 

6. Forma pracy. 

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, 

Internet, pisma, ulotki. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 

 

Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

- w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych 

- musi być czytelne i łatwe do zapamiętania 

-  łatwo identyfikowane z naszą szkołą 

- wzbudzać pozytywne emocje 

- składać się : tylko z elementu graficznego będącego symbolem! 

- nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym 

- mieć kształt koła o średnicy 17 cm 

- praca ucznia powinna być samodzielna wykonana pod kierunkiem nauczyciela, bądź rodzica 

- uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę 

- technika prac tzw. płaska 

 

7. Zgłoszone prace powinny być opisane na odwrocie wydrukiem komputerowym i zawierać następujące 

informacje (wzór w załączniku nr 1): 

- imię i nazwisko dziecka 

- wiek ucznia 

- dane klasy, np. „ klasa 2d” 

- zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i publiczną prezentacje wykonanej pracy plastycznej, 

oraz akceptację regulaminu konkursu. 

 

8. Zebrane prace proszę dostarczać do sal: nr A.6 na parterze (p. Karolina Mucha), A.25 (p. Elżbieta 

Blezień), A.4 (p. Beata Tkaczow). 

 

9. Termin dostarczania prac konkursowych mija 12.03.2020r. 

 

10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz MSU! 



 

11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16.03.2020 r., a zwycięzca zostanie wymieniony na stronie 

internetowej szkoły, oraz na tablicy informacyjnej MSU. 

Przewidziana jest nagroda rzeczowa i dyplom. 

 

12. Podsumowanie końcowe: 

- dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu, oznacza akceptację przez uczestnika i 

jego rodziców/ opiekunów „Regulaminu konkursu” 

- dostarczone prace nie będą zwracane autorom, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w 

celach promocji konkursu. 

 

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego 

Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko uczestnika  

 

Wiek uczestnika  

Klasa  

Imię i nazwisko wychowawcy  

Oświadczenie Rodzica/ 

Opiekuna 

Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka w konkursie i publiczną 

prezentacje wykonanej pracy 

plastycznej, akceptuję regulamin 

konkursu. 

Podpis Rodzica / Opiekuna  

 

Imię i nazwisko uczestnika  

 

Wiek uczestnika  

Klasa  

Imię i nazwisko wychowawcy  

Oświadczenie Rodzica/ 

Opiekuna 

Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka w konkursie i publiczną 

prezentacje wykonanej pracy 

plastycznej, akceptuję regulamin 

konkursu. 

Podpis Rodzica / Opiekuna  

  


