
 Konkurs Plastyczny 

dla uczniów klas 1-8     

„Projekt Krasnala dla naszej szkoły”    

 
„Wrocław krasnalami stoi”….Chcielibyśmy, aby ten symbol stolicy 

Dolnego Śląska zawitał i do naszej placówki . A okazją ku temu niech 

będzie piękna rocznica, czyli 35-lecie nadania naszej szkole imienia 

wybitnego wrocławskiego matematyka, autora podręczników 

akademickich, założyciela Oddziału Wrocławskiego  Towarzystwa 

Matematycznego, profesora Bolesława Iwaszkiewicza. 

 
I Organizator 

Szkoła Podstawowa nr 40  im. prof. B. Iwaszkiewicza we Wrocławiu w ZSP nr 4 

II Cele konkursu: 
      1. Zaprojektowanie figurki krasnala, która stanie przed budynkiem naszej szkoły. 

      2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów.      

      3. Integrowanie społeczności szkolnej poprzez wspólne działania. 

III Zasady konkursu  - I etap: 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8 naszej szkoły. 

2. Uczestnicy wykonują figurkę krasnala - pracę przestrzenną  o wysokości 10-20 cm, którego atrybuty 

nawiązują do nazwy naszej szkoły i patrona matematyka,  prof. Bolesława Iwaszkiewicza. 

3. Technika oraz materiał wykonania – dowolne.  

 4.  Figurka krasnala powinna być umieszczona na podstawce/w pudełku umożliwiającym wyeksponowanie na 

wystawie pokonkursowej. W  widocznym miejscu należy umieścić  stopkę z danymi autora( imię, nazwisko, 

klasa). 

5. Prace  należy składać do dnia  15.11.2021. do p. Lidii Graboś (sala nr 11) 

6. Prace oceni Jury powołane przez organizatora. 

7. Wernisaż prac, rozdanie dyplomów  i nagród  oraz decyzja, który krasnal będzie nas witać przed szkołą  

odbędzie się  z okazji imienin Krasnala Życzliwka  w listopadzie. 

8. Kryteria konkursowe: 

- zgodność z tematem 

- estetyka, staranność, kreatywność 

- samodzielność 

- ogólne wrażenie 

IV Zasady konkursu  - II etap: 

1. W I etapie jury dokona wyboru zwycięskiej pracy konkursowej. 

2. Następnie będzie ogłoszony konkurs na imię zwycięskiego krasnala, nawiązujące do  nazwy naszej 

szkoły i patrona, matematyka  prof. Bolesława Iwaszkiewicza. 

3. Każdy uczeń będzie mógł zgłosić maksymalnie 2 imiona konkursowe. 

4.  Szczegóły II etapu będą podane w osobnym komunikacie. 

 

 

 Uwagi organizatorów: 

1. Praca powinna  być indywidualna. 

2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

4.  Wszelkich informacji udziela nauczyciel SP nr 40 - Lidia Graboś l.grabos@zsp4wroc.pl 

 

 

ZAPRASZAMY! 
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