
Szkolny Konkurs na najlepszy projekt 

zagospodarowania niewykorzystanego 

 miejsca na skarpie przy budynku głównym  

Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego  

w Dolsku 

„ODROBINA ZIELENI SZKOŁĘ ODMIENI” 

Regulamin konkursu 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Kusocińskiego w Dolsku. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV i V-VIII szkoły podstawowej. 

Uwaga – w pracę mogą włączyć się członkowie rodziny ucznia, trzeba to 

wówczas zaznaczyć w karcie zgłoszenia. 

3. Cele konkursu 

- Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni uczniów, 

- Popularyzacja rodzimych gatunków roślin zielnych, ziół i krzewów, 

- Wzbudzanie aktywności uczniów w zakresie dbałości o estetykę 

otoczenia, 

- Integracja społeczności szkolnej, 

- Poznanie zasad pielęgnacji roślin. 

      4. Miejsce, które podlega pracom konkursowym – skarpa przy budynku 

głównym Szkoły.  

 

 

 

 

 

 



 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie projektu (plan,     

makieta lub rysunek) na zagospodarowanie niewykorzystanego miejsca 

na skarpie przy budynku głównym Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Dolsku, który może przybrać formę: 

- pachnącego kobierca – nisko rosnące gatunki roślin zielnych i krzewów 

tworzących jednorodne powierzchnie, 

- rabaty – czyli mniej lub bardziej swobodnej kompozycji wybranych gatunków , 

- ogródka skalnego. 

     6. Wymogi techniczne uczestnictwa w konkursie  

Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy 

zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, 

malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.) Praca może 

zawierać elementy przestrzenne (makieta). Każdy uczestnik konkursu 

może tylko jedną pracę .  

 

Ocenie podlegać będą : 

- zgodność z tematem konkursu 

- samodzielność wykonania 

- pomysłowość  

- estetyka wykonania 

 

7. Termin konkursu 

Prace oddajemy : klasy I-IV pani Izabeli Kowalskiej , klasy V-VIII pani Lidii 

Kubiak do dnia 30.04.2022 r.  

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i atrakcyjne 

nagrody 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia do konkursu: „ODROBINA ZIELENI  SZKOŁĘ ODMIENI” 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………..klasa…….. 

Tytuł pracy: ………………………………………. 

o Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu - 

„ODROBINA ZIELENI SZKOŁĘ ODMIENI” organizowanego przez Szkołę Podstawową 

im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku oraz akceptuję jego warunki. 

o Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska oraz wieku 

autora pracy w związku z udziałem w konkursie we wszelkich ogłoszeniach i 

informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

 

………………..…………………………………………………… 

Czytelny podpis prawnego opiekuna uczestnika 

 

 

 

 

 


