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                  PATRONAT HONOROWY 

                        AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU           ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

„Przemalowujemy Dzieła Mistrzów 

Św. Jerzy i smok Paola Uccella" 

 

 

 

 

 

 

V edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego dla uczniów  

klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie Przemalowujemy Dzieła Mistrzów. 

W tym roku pragniemy poznać malarstwo Mistrza włoskiego i dlatego przemalujemy  obraz  

„Św. Jerzy i smok” Paola Uccella. 

Mamy nadzieję, że dzieło to zainspiruje Was do stworzenia własnego obrazu. 

 

ORGANIZATORZY 

Ewa Pilarska  

Małgorzata Niechwiedowicz 

Beata Gołębiowska  

Jerzy Jakubowski 
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Regulamin V edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego 

dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, 

gimnazjów i szkół ponadpodstawowych 

„Przemalowujemy Dzieła Mistrzów 

                   Św. Jerzy i smok Paola Uccella” 

Cele konkursu  

1. Zaznajamianie uczniów z dziełami sztuki. 

2. Rozwijanie umiejętności patrzenie na obrazy. 

3. Umożliwienie twórczej ekspresji. 

4. Stworzenie możliwości nowatorskiej interpretacji uznanego dzieła sztuki. 

Historia konkursu 

W 2014 roku uczniowie tworzyli, inspirując się „Słonecznikami" Vincentego van Gogha. 

W 2015 pracowali nad "Wiejskim podwórkiem" Tadeusza Makowskiego. 

W 2016 poznawali malarstwo Marca Chagalla. 

W 2017 pracowali nad obrazami Olgi Boznańskiej. 

       Wernisaż dzieł uczniów  odbywał się w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tam też 

laureaci otrzymywali  dyplomy i nagrody. 

 

Tegoroczny konkurs będzie polegał na stworzeniu kolażu zainspirowanego obrazem 

„Św. Jerzy i smok” Paola Uccella.  

Sposób realizacji zamierzenia 

Uczniowie zapoznają się z obrazem Paola Uccella. Następnie stworzą swoją 

interpretację dzieła, wybierając przynajmniej 3 elementy znajdujące się na oryginale. Pracę należy 

wykonać na sztywnej kartce o formacie A3 techniką kolażu. Na odwrocie pracę należy dokładnie 

opisać:   

 imię, nazwisko, klasę, nazwę, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna i jego e-mail. 

Terminarz: 

 Do  30 listopada należy nadesłać prace uczniów na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy ul. Srebrniki 10 80- 282 

Gdańsk. 

Maksymalna liczba prac ze szkoły to 4 obrazy. 

 Do 6 XII na stronie internetowej Organizatora konkursu zostanie opublikowana lista 

laureatów. 

 W terminie podanym przez organizatora nagrodzone i wyróżnione prace będzie można 

obejrzeć na Wydziale Malarskim ASP, tam też nastąpi wręczenie dyplomów i nagród 

laureatom. 
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Dyplomy- wyróżnienia dla wszystkich uczestników konkursu (którzy nie są laureatami)  

zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres ich opiekunów. 

 

Kryteria oceniania prac plastycznych 

1. Samodzielne wykonanie pracy. (4 pkt.) 

2. Umiejętne połączenie różnych technik plastycznych. (4 pkt.) 

3. Ciekawa interpretacja dzieła Paola Uccella. (4 pkt.) 

4. Staranność, estetyka obrazu. (3 pkt.) 

                Maksymalna liczba punktów: 15 pkt.                                

 

Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie 

i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku w ramach realizacji celów konkursu zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 

926) 

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu. 

 

 

                                               Organizatorzy:   

                      Ewa Pilarska                 

Małgorzata Niechwiedowicz  

Beata Gołębiowska 

Jerzy Jakubowski 
                               


