
Wystawa prac plastycznych:  

 

„Niepodległa oczami dziecka -  

wczoraj i dziś”  

  

 Zapraszamy uczniów klas 0 – III i IV – VIII Szkół Podstawowych w Pruszkowie  

do udziału w Wystawie prac plastycznych: „Niepodległa oczami dziecka – wczoraj i dziś” 

organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 5 w Pruszkowie  

pod patronatem  

Prezydenta Pruszkowa Pana Pawła Makucha. 

Naszym celem jest stworzenie wystawy, która ukaże piękno naszego kraju widzianego oczami 

dzieci i młodzieży, pozwoli zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tych,  

którzy wywalczyli o wolność i niepodległość. 

 

Regulamin wystawy 

  

„Niepodległa oczami dziecka – wczoraj i dziś” 
 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pruszkowie, ul. Jana Długosza 53 

Urząd Miasta Pruszków 
 

Uczestnicy: 

Wystawa jest skierowana do uczniów uczących się w Szkołach Podstawowych znajdujących się na 

terenie Pruszkowa. 

 

Cele Wystawy: 

 Uwrażliwienie uczniów na piękno naszego kraju, na piękno Polski, 

 Zainteresowanie uczniów wartościami patriotycznymi, 

 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, 

 Budzenie wrażliwości historycznej 

 Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem 

 

 

Kryteria wystawy: 
 

 Dwie kategorie wiekowe: 

1) uczniowie klas 0 – III  



2) uczniowie klas IV – VIII 

 Zgodność z tematem 

 Estetyka wykonania 

 Pomysłowość i oryginalność 

 Kompozycja 

 Samodzielność 

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Wszystkie prace biorące udział w wystawie stają 

się własnością organizatora. 

Z tyłu pracy należy umieścić wydrukowaną metryczkę przesłaną w załączniku. 

 

Technika prac: 

Format prac A3.  
Technika malarska lub graficzna – można łączyć różne techniki plastyczne na płaskiej przestrzeni 

brystolu (kredki, farby, tusz, węgiel i inne). 

Praca musi być wykonana na sztywnym brystolu. Nie może być pognieciona ani zrolowana. 

 

Etapy: 

Etap I: szkolny (wybór do 5 najciekawszych prac) 

Etap II: rejonowy (wystawa wyróżnionych prac) 

 

Szkoły wybierają spośród zebranych u siebie prac do 5 najciekawszych i przywożą je do Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Pruszkowie i przekazują do sekretariatu szkoły,  

w dniach 22 i 23 kwietnia, w godzinach 8.30 – 14.00. 

Pozostałe prace zgromadzone w placówkach oświatowych mogą posłużyć do stworzenia wystawy 

w ramach danej placówki. Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie szkoły 

https://www.sp5pruszkow.pl/ .  

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca kwietnia na stronie Szkoły Podstawowej nr 5 i drogą 

mailową do wszystkich szkół biorących udział w konkursie. 

Prace wyróżnione zostaną wystawione w Szkole Podstawowej nr 5 w Pruszkowie, podczas 

uroczystej gali w dniu 10 maja 2019 roku o godzinie 12.00 połączonej ze śpiewaniem pieśni 

patriotycznych. 

Autorzy wystawionych prac otrzymają dyplomy, a osoby wyróżnione dostaną dodatkowo nagrody 

rzeczowe.  

Prosimy, aby na wystawę do Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie przyjechali autorzy prac wraz 

z opiekunami. 
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