
 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS  

“DOKARMIAMY PTAKI” 

 

Chcąc promować wśród dzieci aktywny sposób spędzania ferii zimowych oraz rozpowszechnić wiedzę 

na temat potrzeby dokarmiania ptaków zimą, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym / 

technicznym  

1. Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 

ul. Bulwarowa 3, 35 – 051 Rzeszów 

tel. 17 748 -24 – 80 

 

2. Cele konkursu: 

• Wielopokoleniowa edukacja ekologiczna; 

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; 

• Nauka rozpoznawania gatunków ptaków i innych zwierząt oraz ich zachowań; 

• Kształtowanie właściwych postaw, zachowań, w tym poszanowania dla środowiska; 

• Zwrócenie uwagi podczas wspólnych spacerów na piękno otaczającej nas przyrody; 

• Kształtowanie wyobraźni technicznej u dzieci 

• Rozwijanie pasji i zaiteresowań 

3. Regulamin konkursu: 

- konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 -3 SP 17 w Rzeszowie,  

- uczestnicy konkursu wykonują prace w dwóch kategoriach: 



• indywidualną pracę plastyczną na formacie A3 dowolną techniką płaską, przedstawiającą 

dokarmianie ptaków przez dzieci, 

• pracę techniczną w postaci karmnika służącego dokarmianiu ptaków jest to kategoria „prac 

rodzinnych” *  
 

 

- do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą informacje: 

➢ Imię i nazwisko autora 

           Klasa i wiek 

➢ w przypadku prac technicznych z kategorii „prac rodzinnych” będących pracą wspólną taka 

praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem zarówno dziecka jak i opiekunów  

 

- prace należy składać do 29.01.2021r. (piątek) w sekretariacie SP 17 w Rzeszowie, 

- udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez 

organizatora konkursu, 

- udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku ucznia przez 

organizatora konkursu, 

- dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, 

- wyniki konkursu i najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej SP Nr 17          

w Rzeszowie.  

- złożone prace należy odebrać po rozstrzygnięciu konkursu 

 

Ocena prac: 

 

• prace będą oceniane w dwóch kategoriach: praca plastyczna oraz praca techniczna 

• praca zostanie oceniona przez Jury, pod kątem artystycznym, atrakcyjności przedstawienia 

tematu oraz treści ekologicznej i przesłania zgodnie z ideą „Dokarmiania ptaków” 

• prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane 

• decyzje komisji konkursowej są ostateczne 

• nagrody wręczone będą w szkole po powrocie uczniów na nauczanie stacjonarne 

 

Kryteria oceny: 

• oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu; 

• walory edukacyjne i promocyjne; 

• zaangażowanie w obserwacje i udział w samodzielnym dokarmianiu. 

 

ZAPRASZAMY! 

Organizatorzy: mgr Bernadeta Błahut    mgr Renata Filipczak-Basara  

 

*Kategoria „prac rodzinnych” oznacza, że prace składane przez uczestników konkursu, mogą być pracą 

wspólną, wykonaną wraz z opiekunami. Takie prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem 

zarówno dziecka jak i opiekunów. 


