
IX POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO- PLASTYCZNY 

„EKOLOGICZNY  DOM  XXI WIEKU” 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie 

Podlaskim zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie ekologiczno- 

plastycznym: 

„EKOLOGICZNY  DOM  XXI WIEKU” 

 
  

Cele konkursu: 

- uświadomienie dzieciom, w jaki sposób można dbać o środowisko, wykorzystując  

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w gospodarstwie domowym, 

- kształtowanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych, 

- aktywizowanie dzieci do twórczego działania, kreatywności w przedstawianiu 

nowoczesnych technologii przyjaznych przyrodzie, 

- promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie, 

- wykorzystanie różnych materiałów odpadowych, 

- promocja szkół poprzez prezentowanie dokonań. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych Sokołowa Podlaskiego  

i powiatu sokołowskiego. 

I kategoria – klasy I - III 

II kategoria – klasy IV- VIII 

 

2. Technika:  

I kategoria – klasy I - III - format A4, technika dowolna 

II kategoria – klasy IV- VIII - format A3, technika dowolna 

(nie dopuszcza się prac przestrzennych, prace uszkodzone nie będą oceniane) 

 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania prac do celów 

promocyjnych. 

 

4. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane, są własnością organizatora. 

 

Termin: 

 

1. Termin składania prac upływa z dniem 2 czerwca 2021 roku (maksymalnie po 5 prac 

z każdej kategorii z jednej szkoły). 

 

2. Wyniki konkursu ukażą się na stronie szkoły do dnia 9 czerwca 2021 roku.  

O terminie rozdania nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. 

 



Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród: 

 

1. Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez organizatora. 

 

2. Przyznane będą I, II, III miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii. 

 

3. Ocenie będą podlegać: 

- dobór i umiejętność wykorzystania materiałów, 

- twórcza i kreatywna postawa autora, 

- ciekawe rozwiązania plastyczne,  

- estetyka wykonania (kompozycja, kolorystyka). 

 

4. Zgłaszana praca winna być opisana i dostarczona do sekretariatu szkoły z dopiskiem 

KONKURS: 

- imię i nazwisko 

- klasa, 

- adres szkoły, numer telefonu 

- imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna. 

 

5. Uczestnicy Konkursu, biorąc w nim udział, wyrażają jednocześnie zgodę na publiczną 

prezentację swoich prac plastycznych, z podaniem swoich danych osobowych: imienia 

i nazwiska, klasy, szkoły. 

 

Organizator: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 

im. ks. gen. Stanisława Brzóski 

ul. Kupientyńska 15 

08- 300 Sokołów Podlaski 

/ fax 025 781 30 76 
 

 

Organizatorzy konkursu:  

Grażyna Skonieczna – dyrektor szkoły  

Agata Celińska  

Ewa Sękal 

Elżbieta Wilk  

 

  

                                                    
  
  

  


