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      Międzyszkolny konkurs historyczno-plastyczny 

z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Niepodległa w proporczyku 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. 

2. Cele konkursu: 

 inspirowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 

 poszerzanie i utrwalanie wiedzy z zakresu historii, 

 doskonalenie umiejętności plastycznych, 

 kształtowanie uczuć patriotycznych. 

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

Obowiązywać będą dwie kategorie wiekowe: 

 kategoria I – klasy I-III 

 kategoria II – klasy IV-VIII 

Z każdej szkoły do udziału w konkursie można zgłosić po trzy proporczyki  

z każdej kategorii wiekowej. 

4. Forma pracy historyczno-plastycznej: proporczyk w kształcie trójkąta. 

Wymiarem wyjściowym pracy jest format A4 (21cm/31cm/31).  

Proporczyk powinien posiadać zawieszkę o długości 20 cm. 

Technika dowolna. 

5. Tematyka prac powinna nawiązywać do 100-rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości (wydarzeń historycznych, osób związanych z historią 

Polski z tego okresu). 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 
z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
 

35 – 051 Rzeszów  ul. Bulwarowa 3 

tel. 17-7482480,  e-mail: sp17rzeszow@interia.pl 

www.sp17.resman.pl 
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6. Prace oceniane będą pod względem: 

 zachowanie formy proporczyka (zgodnie z podanym formatem), 

 zgodności z tematem, 

 oryginalności, 

 wartości historycznych, 

 wartości artystycznych. 

7. Prace konkursowe należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do sekretariatu 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bulwarowa 3 do dnia 31 

października 2018r. 

8. Praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką:  

imię i nazwisko ucznia, klasa, do której uczeń uczęszcza, nazwisko 

opiekuna/nauczyciela, nazwa szkoły, telefon kontaktowy/ mail. 

9. Informacje o laureatach oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone 

zostaną na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy w holu szkoły. 

10. Laureatom konkursu przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 

11. Od dnia 5 listopada 2018r. wystawę pokonkursową będzie można zobaczyć 

w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.  

12. Do każdej pracy, powinna być dołączona (koniecznie) zgoda rodziców/ 

prawnych opiekunów. 

13. Prace konkursowe stają się własnością organizatora. 

 

Wśród sponsorów nagród Szkolna Kasa Oszczędności. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

Organizatorzy konkursu:  

Iwona Niedzielska-Taźbier, Anna Bilska, Marta Pomes, Maria Staniszewska 

 
 
 


