
 

 

SZCZECIŃSKI  PROGRAM  EDUKACJI  WODNEJ  I  ŻEGLARSKIEJ 

„MORZE  PRZYGODY - Z  WIATREM  W  ŻAGLACH” 

 

Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie 
Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

Międzyszkolny konkurs plastyczno-informatyczny 
„Statek moich marzeń” 

 
 
ORGANIZATOR: 
 Szkolne Koło Edukacji Morskiej przy Szkole Podstawowej nr 53. 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 
 
MIEJSCE KONKURSU: 
 Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie, ul. Budzysza Wosia 8/9. 

 
CELE KONKURSU:  
 Zainteresowanie tematyka morską. 

 Kształtowanie estetyki, uwrażliwienie na piękno różnych obiektów pływających. 

 Rozwijanie wyobraźni ogólnej i przestrzennej. 

 Doskonalenie aktywności twórczej i umiejętności plastycznych dzieci. 

 Kształcenie zdolności manualnych. 

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się dostępnymi programami komputerowymi. 

 Propagowanie różnych metod i technik jako środka wypowiedzi własnej. 

 Integracja przedmiotowa, łączenie treści z różnych dziedzin nauki 
 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu:  
      - uczniów klas 0 – VI szkół podstawowych. 
 
WARUNKI UCZESTNITWA:  
Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

 praca plastyczna dla klas 0 – III, 

 forma przestrzenna dla klas IV – VI, 

 praca komputerowa w dowolnym programie dla klas 0 – VI. 
 
ZASADY WYKONANIA PRACY:  

 Praca wykonana indywidualnie. 

 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

 Format prac dowolny. 

 Technika wykonania pracy plastycznej i przestrzennej - dowolna. 
 
KRYTERIA OCENY:  

 Pomysłowość – użycie niekonwencjonalnych materiałów. 

 Ciekawa treść pracy. 

 Estetyka pracy. 

 Zgodność pracy z tematem. 
 
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. 
Autorzy najpiękniejszych prac otrzymają drobne upominki, dyplomy a nauczyciele 
nagrodzonych prac podziękowania. 
Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora konkursu. 
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Każda praca powinna być opatrzona metryczką opisaną na odwrocie pracy: 
 

Imię i nazwisko dziecka, klasa; 
Nazwa i dokładny adres placówki;  
Telefon kontaktowy; 
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna artystycznego pracy dziecka. 

 
Termin składania prac od 03 lutego  2014r. do 07 marca 2014r. 
Rozstrzygnięcie konkursu 14 marca 2014r.  
 
Prace można dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu szkoły, do opiekunów SKEM, lub przesłać 
pocztą na adres szkoły:  

Szkoła Podstawowa  nr 53 
ul. Budzysza Wosia 8/9, 71-273 Szczecin 
  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i fascynującej artystycznej 
przygodzie. 
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MIEJSCE I TERMIN: 
 Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie – 14 listopada 2013 r. godz. 12.00 
 Zgłoszenia będą przyjmowane do 06 listopada 2013 r. pod adresem: 

d.klimek@sp37.szczecin.pl 
     - zgłoszenie ma zawierać: numer szkoły; imię, nazwisko i telefon kontaktowy 

opiekuna; dane uczestników – imię, nazwisko i klasa. 
 

 
UWAGI KOŃCOWE: 

 Informacja o harmonogramie działań będzie przesłana do szkół drogą elektroniczną 
z potwierdzeniem przeczytania wiadomości. 

 Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty 
wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru – organizator nie odpowiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane 
osobowe  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne  
z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora 
Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
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