
Ogłoszenie 

Chod aura na to nie wskazuje, wiosna zbliża się wielkimi krokami. W związku z 

tym Samorząd Uczniowski SP w Lipiu informuje o konkursie fotograficznym 

przeznaczonym dla uczniów naszej szkoły pt. ”Oznaki wiosny”. 

 
 

Regulamin konkursu 

Założenia konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Lipiu. 

Został podzielony na dwie kategorie wiekowe: 

1. Klasy od O-III, 

2. Klasy od V-VIII. 

 

Klasy od 0 –III mogą wykonad zdjęcia ekologicznej marzanny lub zdjęcie swojej 

pracy plastycznej przedstawiającej marzannę. Technika wykonania –dowolna.  

Klasy V-VIII - wykonają zdjęcie pierwszych oznak wiosny: roślin, zwierząt, które 

zaobserwują w okolicy. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaobserwowanie w 

przyrodzie pierwszych oznak wiosny lub wykonanie pracy plastycznej 

marzanny (przez młodszych uczniów) i wykonanie zdjęcia. 

2. Uczestnik zgłaszający fotografię musi byd jej wykonawcą. 

3. Pracę należy wykonad samodzielnie (klasy V-VIII) lub z pomocą 

rodzeostwa i rodziców w grupie wiekowej od 0-III. 

4. Każdy uczestnik może zgłosid jedną fotografię.  

5. Fotografię należy zapisad w formacie JPG oraz przesład drogą mailową na 

adres sam.uczniowski.lipie@wp.pl  

(W razie potrzeby proszę się zwrócid do rodziców o pomoc w przesłaniu 

zdjęcia). 

mailto:sam.uczniowski.lipie@wp.pl


6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację 

zdjęd na stronie internetowej szkoły lub umieszczeniu ich na gazetce 

ściennej w szkole. 

7. Prace niezgodne z tematem nie będą oceniane. 

Terminy: 

1. Termin nadsyłania prac kooczy się 7 kwietnia 2021. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2021. 

 

 Skład komisji konkursowej: 

W skład komisji konkursowej wchodzą wszyscy przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego oraz opiekun SU. 

Kryteria oceniania: 

1. Zgodnośd fotografii z tematyką konkursu -1p.  

2. Oryginalne podejście do tematu –od 1-3p. 

3. Wartośd artystyczna zdjęcia –od 1-3p. 

 

Komisja konkursowa po zliczeniu liczby punktów wyłoni zwycięzcę. W 

przypadku, gdy dwie prace otrzymają jednakową liczbę punktów o 

zwycięstwie zadecyduje opiekun SU.   

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają drobne nagrody. 

 

                                                                        Samorząd Szkoły Podstawowej w Lipiu. 

 

 

 

 


