
 

Regulamin 

konkursu plastycznego  

pt. „ZSCKR w Rudce – moja nowa szkoła” 
 

Cele konkursu: 

 pobudzenie twórczego myślenia, pomysłowości i rozbudzanie kreatywności uczniów, 

 twórcze przedstawienie wizji swojej przyszłości zawodowej w ZSCKR w Rudce 

 

Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce. 

 

Uczestnicy: 

Uczestnikami konkursu są chętni uczniowie klas ósmych szkół podstawowych.  

 

Organizacja konkursu: 

 Opiekun lub uczestnik przesyła organizatorowi konkursu kartę zgłoszeniową (załącznik 

nr 1) do dnia 26  maja 2022 r. na adres e-mail zsckr.rudka@o2.pl.  

 Zadaniem uczestnika jest przygotowanie indywidualnej pracy plastycznej pt. „ZSCKR 

w Rudce – moja nowa szkoła” przedstawiającej wyobrażenie przyszłości edukacyjnej 

i zawodowej  ucznia związanej z kierunkami kształcenia oferowanymi przez ZSCKR 

w Rudce. Pracę należy wykonać w formacie A4 lub A3 wykonanej dowolną techniką, 

np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie.  

 Termin dostarczenia Organizatorowi pracy plastycznej wraz z oświadczeniem RODO 

(załącznik nr 2) – 30 maja 2022 r. Dzień Otwarty w ZSCKR w Rudce do godz. 9:00 

w punkcie informacyjnym. 

 Pracę należy podpisać na odwrocie: 

Imię i nazwisko wykonawcy ……………………………………………………………. 

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela …………………………………………………. 

 

Ocena prac: 

Indywidualne prace konkursowe uczestników powinny być wykonane samodzielnie, 

oryginalne, nigdzie dotychczas niepublikowane. 

 

Ocena prac plastycznych:  

Konkursowe prace plastyczne będą wyeksponowane w pracowni ZSCKR w Rudce i oceniane podczas 

Dnia Otwartego przez uczestników wydarzenia. Każdy uczestnik będzie mógł przy numerze pracy 

oddać 1 głos na karcie do głosowania, którą następnie umieści w wyznaczonym miejscu. 
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Wyłonienie laureatów i nagrody: 

Oddane głosy zliczy powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa na podstawie 

właściwie wypełnionych kart do głosowania. Suma punktów uzyskanych w wyniku głosowania 

wyłoni laureatów. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 maja 2022 r. 

 

Na zwycięzców – laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

 

Dane ORGANIZATORA:  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce 

17-123 Rudka,  ul. Ossolińskich 1 

www.zsrudka.edu.pl; email:  zsckr.rudka@o2.pl;  telefon: (85) 73 94 015   

http://www.zsrudka.edu.pl/
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