
 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu 

Aranżacje Wielkanocne 

 

ORGANIZATOR:  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci 

Zamojszczyzny w Zamościu oraz Biblioteka szkolna wraz z nauczycielami zapraszają 

do wzięcia udziału w Konkursie szkolnym: Aranżacje Wielkanocne. 

 

Zbliżają się Święta Wielkanocne, czas kiedy przyroda budzi się do życia a szarości 

zastępowane są bujną zielenią i paletą kolorowych kwiatów. W tym czasie zmienia się 

również wystrój naszych domów.  

Chcąc upowszechnić ten świąteczny , wiosenny nastrój zapraszamy Was do wzięcia udziału 

w szkolnym konkursie plastycznym: Aranżacje Wielkanocne, który polega na 

zaprojektowaniu oraz narysowaniu na kartce formatu A4: wystroju świątecznego wybranego 

pomieszczenia w domu, stołu wielkanocnego lub jednej ozdoby związanej ze Świętami 

Wielkanocnymi (koszyk, palemka, pisanki, stroik na stół). 

 

Cele konkursu Aranżacje Wielkanocne 

 

➢ Rozwijanie zainteresowań tradycjami i symboliką związaną ze Świętami 

Wielkanocnymi, 

➢ rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej, 

➢ stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań artystycznych, 

➢ rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

➢ rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej, 

➢ tworzenie własnej wizji aranżacji wielkanocnych, 

➢ dzielenie się z innymi swoimi zainteresowaniami, dokonaniami. 

 

Uczestnicy:  

➢ Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu 

➢ Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie 

danych jest całkowicie dobrowolne 

➢ Rysunek, projekt podpisany Nazwiskiem i Imieniem, klasą należy dostarczyć do 

nauczycieli Biblioteki szkolnej do 03.04.2023 r. 

 

 

 

 

 



 

Wymagania: 

➢ Ciekawe ujęcie plastyczne, estetyczne, kompozycyjne: wystroju świątecznego 

wybranego pomieszczenia w domu, stołu wielkanocnego lub jednej ozdoby związanej 

ze Świętami Wielkanocnymi (koszyk, palemka, pisanki, stroik na stół) 

➢ Rozmiar pracy: arkusz A4  

➢ Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: 

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,  

b. zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika, 

c. nie narusza praw autorskich  osób trzecich, 

d. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

dóbr prawnie chronionych zgodnie z Regulaminem konkursu  

e. każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę 

➢ Prace należy podpisać Nazwiskiem i Imieniem autora oraz wskazać klasę.  

 

TERMIN: 

➢ Pracę literacką Aranżacje Wielkanocne należy dostarczyć do nauczycieli Biblioteki 

szkolnej do 03.04.2023 r. 

Kryteria oceny: 

➢ Pomysł, oryginalność, niepowtarzalność 

➢ Ujęcie plastyczne, estetyczne, kompozycyjne: wystroju świątecznego wybranego 

pomieszczenia w domu, stołu wielkanocnego lub jednej ozdoby związanej ze 

Świętami Wielkanocnymi (koszyk, palemka, pisanki, stroik na stół) 

➢ Uniwersalność i funkcjonalność 

➢ Emocjonalność, wrażliwość utrwalona w pracy 

Wykorzystanie prac: 

Organizator uzyskuje pełne prawo nieodpłatnego wykorzystywania prac.  

Uwaga!!! 

➢ Każdy uczestnik konkursu, który spełni wymagania oraz kryteria oceny otrzyma ocenę 

cząstkową z 1 wybranego przedmiotu: informatycznego, plastyki, religii a także 

dodatnie punkty z zachowania. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

➢ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.04.2023 r a jego laureaci otrzymają dyplomy 

i nagrody. 

➢ Nagrodzone prac zostaną opublikowane na stronie www.zsp4zamosc.edu.pl. 

➢ Koordynatorami prac związanymi z konkursem są: 

Dyrektor ZSP Nr 4 Lidia Sternik – przewodniczący 

Dominika Cis 

Barbara Gmiterek-Kuśmirczak 

Agnieszka Matwiejczuk 

Izabela Nabożna 

Aneta Petrynko 

Anna Ordyniec 

Zapraszamy 

http://www.zsp4zamosc.edu.pl/

