
„Ludzie bowiem to anioły bez skrzydeł,  
i to jest właśnie takie piękne,  

urodzić się bez skrzydeł i wyhodować je sobie […]” 
José Saramago 

 
 

REGULAMIN VII edycji  

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „ANIOŁ” 

dla uczniów szkół podstawowych powiatu radomskiego 

 

1. Organizatorem  konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego  w Radomiu. Patronat honorowy nad  konkursem 

 objął ORDYNARIUSZ DIECEZJI RADOMSKIEJ KS. BISKUP HENRYK TOMASIK. 

2. Celem konkursu jest: 

 integracja twórcza dzieci i młodzieży,  

 konfrontacja osiągnięć i dorobku plastycznego szkół, placówek kultury,  

 kultywacja tradycji przez umacnianie tożsamości narodowej z lokalnym 

regionalizmem, 

 zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności, 

 popularyzowanie twórczości dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni twórczej. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych powiatu 

radomskiego.  

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – IV oraz 

uczniowie klas V – VIII. 

5. Szkoły prezentują maksymalnie 20 prac w każdej z dwóch kategorii. Do prac trzeba 

dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły i klasę, imię  

i nazwisko nauczyciela prowadzącego ucznia (załącznik nr 1) oraz podpisane 

oświadczenia i zgody prawnych opiekunów (załącznik nr 2).  Druki są dostępne  

na stronie internetowej szkoły (psp6.radom.pl) oraz załączone do regulaminu.  

6. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego   

w Radomiu. Jury dokona wstępnej selekcji prac na wystawę, a następnie spośród 

wykonawców wybranych prac wyłonieni zostaną laureaci do nagród  

i wyróżnień.  



7. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs. 

8. Technika wykonania prac jest dowolna, np. malarstwo, grafika, witraż (mile widziany 

format powyżej A4), rzeźba, wypiekanka. Zachęcamy do zainspirowania dzieci 

formami przestrzennymi, np. figurki aniołów w technice lalkarskiej.  

9. Prace wraz z załącznikami do regulaminu należy składać do dnia 4 grudnia 2018 r.  
w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Orła Białego w Radomiu przy ul. Rapackiego 24, w godz.  

800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem Międzyszkolny Konkurs 

Plastyczny „ANIOŁ”.  

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 grudnia 2018 r., a wyniki ogłoszone 

zostaną na stronie internetowej szkoły (psp6.radom.pl). 

11. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi dnia 12 grudnia 2018 r. o godz. 10:00  

w budynku szkolnym. 

12. O ewentualnych znaczących zmianach szkoły zostaną poinformowane e-mailowo.  

 

 Bliższych informacji udzielają: 
Małgorzata Wierzchowska-Koziak:   793-153-003 

Edyta Siczek:   692-862-516 

Aneta Mosiołek:    aneta.mosiolek@psp6radom.edu.pl 

 

 

 


