
 

 

Konkurs plastyczny „Czy znasz Gminę Celestynów?” 
 

Konkurs poświęcony 70 rocznicy powstania Gminy Celestynów. 

Temat przewodni brzmi: „Gmina Celestynów w latach 1952-2022”. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Powiecie Otwockim. 

Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2022 roku. 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

 „CZY ZNASZ GMINĘ CELESTYNÓW?” 

PATRONAT HONOROWY – Wójt Gminy Celestynów 

 

TEMAT EDYCJI 2021/22: „Gmina Celestynów w latach 1952 - 2022” 

ORGANIZATORZY: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalion „Zośka” w Celestynowie 

UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych Powiatu Otwockiego 

CELE KONKURU: 

1. Rozwijanie zainteresowań historią, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

regionalnej w tym dziejów, dziedzictwa i wybitnych postaci nauki i kultury Celestynowa. 

2. Promowanie wartości uniwersalnych, takich jak: wolność, patriotyzm, sprawiedliwość, 

prawda, piękno, równość oraz poszanowanie praw człowieka. 

3. Kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją wydarzeń 

i postaci historycznych. 

4. Rozwijanie umiejętności tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji 

pozyskanych z różnych źródeł. 

5. Rozwijanie umiejętności wskazywania powiązań pomiędzy przeszłością a czasami nam 

współczesnymi. 

I. USTALENIA ORGANIZACYJNE: 

Podstawą konkursowej pracy plastycznej jest: 

-  format A3 

-  technika płaska dowolna (malarstwo, pastel, jeden kolor – grafika, kolaż) 

- historyczne wydarzenia, miejsca oraz portret wybitnej postaci dla Gminy Celestynów, należy 

umieścić we wcześniej namalowanej ramie okiennej, np. Świdermajer. Celestynów widziany 

z perspektywy okna. 

II. PRZEBIEG KONKURSU: 

Eliminacje szkolne przeprowadzają komisje wg własnego regulaminu. W wyniku tych eliminacji 

szkoły typują 10 prac uczestników indywidualnych z każdej kategorii wiekowej i przesyłają je 



 

do organizatora. Jury wyłoni zwycięzców i poda do wiadomości publicznej. Finał ma charakter 

imprezy publicznej. 

III. NAGRODY: 

Dla laureatów I, II i III miejsca wszystkich kategorii wiekowych przewidziane są nagrody 

rzeczowe, dyplomy, wystawa i publikacja. 

Dla nauczycieli – opiekunów, których uczniowie przejdą do eliminacji międzyszkolnych 

przewidziane są dyplomy. 

IV. TERMINARZ KONKURSU: 

Prace konkursowe prosimy o osobiste dostarczenie lub przesłanie drogą pocztową do 1 marca 

2022 r. na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie 

ul. św. Kazimierza 55, 05-430 Celestynów z dopiskiem konkurs plastyczny „Czy znasz Gminę 

Celestynów?”. 

Finał i wystawa pokonkursowa przewidziana jest na maj - sierpień 2022 r. w czasie Święta Szkoły 

i Gminy. 

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie. (załącznik) 

Szkoły zostaną powiadomione o szczegółach związanych z miejscem, godziną wręczenia nagród 

i wystawą. 


