
KONKURS DZIECIĘCEJ  
TWÓRCZOŚCI MATEMATYCZNO - PLASTYCZNEJ  

 „MATPLAST” 
 
 

1. Cele: 

 Popularyzowanie form uczenia się poprzez tworzenie, 
 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej związanej 

z matematyką, 

 Wspieranie zainteresowań uczniów, 
 Rozwijanie talentów artystycznych, 
 Kształtowanie poczucia estetyki 

 
2. Organizatorzy 

 Komitet Organizacyjny w składzie: 
Anna Grochowianka – SP Łukowe 
Halina Pecka –SP2 Sanok 
Alicja Staruchowicz-Pastuszczak - SP2 Sanok 
Joanna Giermańska - SP2 Sanok 
Marzena Śliwińska- SP2 Sanok 

 współorganizator - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku 
 

3. Uczestnicy: 
Uczestnikami są uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych. 
 
4. Nagrody: 

 Za zajęcie miejsc I-III wręczone będą dyplomy i nagrody rzeczowe.  
 Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział 

 

5. Termin nadsyłania prac do 1 lutego 2014r. - w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr2 w Sanoku (lub listownie na adres:  Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Sanoku, ul. Rymanowska 17, 38-500 Sanok) 

 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 1.03.2014r. 
o godz. 10:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku podczas XI Zawodów 
Matematycznych „SUPERMATEMATYK” 

Prac konkursowych nie zwracamy. 
 
 

6. Szczegóły regulaminowe: 

 
Zakres tematyczny i formy realizacji: 
Klasa IV - „Bieszczady” – wyklejanka z prostokątów – format A3. 
Klasa V - „Bieszczady” – wyklejanka z trójkątów  - format A3. 
Klasa VI – „Bieszczady” – wyklejanka z określonych wielokątów foremnych 
(trójkąt, pięciokąt i sześciokąt)– format A3. 
 



UWAGA: Prace wykonane inną metodą lub w innym formacie będą 
dyskwalifikowane. 
W konkursie nie biorą udziału prace grupowe oraz takie, w których dowolny 
kształt będzie wypełniony wyciętymi figurami ( np. narysowany kot wyklejony 
małymi kwadracikami) 
 
W każdej kategorii szkoła może wysłać, co najwyżej 5 prac. 
 

Podczas oceny prac oprócz wartości artystycznych będzie uwzględniana: estetyka, 
dokładność i zgodność z tematem. 
 

7. Uwagi o realizacji: 
 

Autor ustala hasło, które umieszcza na odwrocie pracy oraz na zaklejonej kopercie. 
Wewnątrz koperty należy podać: imię, nazwisko autora, klasę, pełną nazwę szkoły oraz 
imię i nazwisko nauczyciela nadzorującego wykonanie pracy. Dane powinny być 
potwierdzone przez dyrektora szkoły. Brak powyższych informacji dyskwalifikuje prace! 

Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych zasad 
 

 
8. Postanowienia końcowe 

Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
 
Skład jury ustalony zostanie przez organizatora konkursu.  
 

Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez 
organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu Dziecięcej Twórczości 
Matematyczno - Plastycznej  „MATPLAST”. Dotyczy to zarówno zgłaszających się 
uczniów, jak i nauczycieli - opiekunów zgłoszonych uczestników. Zbieranie danych 
osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych uczestnikom Konkursu oraz nauczycielom - opiekunom zgłoszonych 
uczestników przysługuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania 
i usunięcia z bazy danych osobowych. 
 

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 


