
 

REGULAMIN 
Konkursu plastycznego dla uczniów klas I-VIII 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia  

im. I. J. Paderewskiego 
pn. „Medal na 70-lecie OSM” 

 
I. Zasady ogólne 

1. Organizatorami Konkursu plastycznego pn. „Medal na 70-lecie OSM” są: 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Krakowie 
31-134, ul. Basztowa 8 oraz Rada Rodziców przy OSM. 

2. Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie jest Rada Rodziców.  

3. Cele Konkursu: 
 

 Zainteresowanie społeczności uczniowskiej OSM historią Szkoły oraz 
zaangażowanie jej w przygotowanie przypadającego w 2020 r. Jubileuszu 70-
lecia OSM, poprzez kreatywny współudział uczniów w tworzeniu symboli, 
emblematów i identyfikacji wizualnej Jubileuszu.  

 Rozwijanie twórczego potencjału uczniów poprzez tworzenie prac 
plastycznych. 

 Budowanie poczucia identyfikacji ze Szkołą, jej tradycją, przeszłością  
i przyszłością.  

 Integracja i zaangażowanie uczniów w życie Szkoły.  
 

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje komisja konkursowa 
wyłoniona przez Organizatora. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Na Konkurs przyjmowane są prace uczniów z klas I-VIII OSM I st. im. I.J. Paderewskiego. 
Zależnie od ilości otrzymanych prac ustalone zostaną kategorie wiekowe, w których prace 
będą oceniane.    

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w terminie do 20 grudnia 2019 r.  
do wychowawcy klasy pracy plastycznej – „Medalu na 70-lecie OSM”.  

III. Informacje dotyczące zgłaszanych prac  

1. Każdy uczeń może przygotować jedną pracę plastyczną. Powinien to być 
wymyślony/zaprojektowany samodzielnie przez ucznia okrągły medal z okazji Jubileuszu 
70-lecia naszej Szkoły. 

 



2. Prace konkursowe powinny być wykonane: 

 w formacie okrągłym – średnica koła 28 cm; 

 na kartonie lub papierze technicznym; 

 przy użyciu dowolnych materiałów plastycznych (np. farby, kredki, pastele, ołówek, tusz, 

pisaki itp.). 

3. Uczestnicy zgłaszają się do udziału w konkursie poprzez dostarczenie pracy plastycznej. Do 

pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko ucznia oraz klasa, do 

której uczęszcza uczestnik konkursu. 

IV Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu 

1. Dla zwycięzców konkursu i osób wyróżnionych przewidziane są nagrody ufundowane 

przez Radę Rodziców OSM. 

2. W skład komisji kursowej wejdą osoby wskazane przez Dyrektora Szkoły oraz Prezydium 

Rady Rodziców. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 stycznia 2020 r. 

Nazwiska laureatów konkursu zostaną wywieszone w szkolnej gablotce. 


