
 

               KONKURS NA PROJEKT MURALU  

 

Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców przy VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, 

która w ramach swoich kompetencji sfinansuje również zakup wszelkich potrzebnych 

materiałów do wykonania projektu oraz ufunduje nagrody dla laureatów. 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, 

którzy spełnią warunki regulaminu i nadeślą swoje prace konkursowe w wyznaczonym 

terminie. 

I.  Regulamin 

1. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się minimum z trzech a maksimum           

z pięciu uczniów danej klasy VI LO w Sosnowcu. 

2. Temat pracy konkursowej może być dowolny z zastrzeżeniem, że nie może to być: 

- manifest polityczny, 

- rysunek, grafika lub napis o treściach wulgarnych, ksenofobicznych czy rasistowskich, 

- temat ukazujący w sposób ostentacyjny części intymne ciała człowieka, 

- treści naruszające w sposób nieetyczny uczucia religijne. 

3. Technika wykonania pracy projektowej będzie uzgodniona ze zwycięskim zespołem, z tym, 

że musi być możliwa do eksponowania w warunkach wewnętrznych i odporna na ewentualne 

uszkodzenia (solidność wykonania i trwałość powłoki zewnętrznej). 

4. Miejscem ekspozycji konkursowego muralu będzie prawa ściana wewnętrzna znajdująca 

się na półpiętrze pomiędzy I i II piętrem (schody od strony wejścia głównego). Ściana ta będzie 

uprzednio przygotowana pod takie instalacje.  

5. Mural powinien mieć określone wymiary, tj. max 5m x max 3m i będzie wykonany w miejscu 

wyznaczonym na wspomnianej ścianie. 

6. Termin i czas na wykonanie i zainstalowanie pracy projektowej będzie do ustalenia, z tym, 

że będzie to czas wolny od zajęć dydaktycznych (np. sobota i niedziela, przerwy feryjne). 

7. Nagrody: 

I miejsce – dyplom okolicznościowy dla zespołu oraz nagroda finansowa w kwocie 2.000 PLN 
(na zespół).  

2 wyróżnienia – dyplom okolicznościowy dla zespołu oraz nagroda finansowa w kwocie          
500 PLN (na zespół).  

 
II. Konkurs będzie się składał z trzech etapów: 

Etap I - Zgłoszenie prac konkursowych. 

Prace projektowe będzie można składać w terminie 04.11.2022. – 30.11.2022. w Sekretariacie 

VI LO. Prosimy o składanie prac w zabezpieczonej i oznaczonej kopercie lub innym do tego 

przeznaczonym opakowaniu ochronnym. Wielkość pracy projektowej tzn. jej format nie jest 

narzucony, niemniej jednak istotnym jest aby był to format pozwalający na swobodną ocenę 

(czytelność i szczegółowość). Dlatego sugerujemy rozmiar A3 lub A2. 

Projekty prac mogą być wykonane odręcznie, lub jako wydruki komputerowe czy w postaci 

zdjęcia. 

 

 



Do projektu należy dołączyć: 

- imiona i nazwiska osób składających projekt, 

- klasę, którą reprezentują, 

- tytuł projektu, 

- opis tematyki, którą przedstawia projekt, 

- proponowaną technikę wykonania. 

Etap II - Wybór zwycięskiego projektu. 

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców 

oraz Samorządu Uczniowskiego wybierze trzy najlepsze ich zdaniem prace konkursowe. 

Następnie odbędą się spotkania z autorami wybranych prac i przeprowadzone konsultacje, 

podczas których omówione zostaną kwestie związane z tematem pracy oraz jego 

wykonaniem.  

Ocenie w zadaniu konkursowych podlegać będzie: 

Oryginalność – nie kopiuje istniejących rozwiązań, pomysłów. 

Innowacyjność w swojej dziedzinie – prezentuje nowe podejście do problemu, zagadnienia. 

Robienie różnicy – jego realizacja zmienia otoczenie, angażuje społeczność, wywiera wpływ 
na zachowania, odpowiada na faktyczne zapotrzebowanie. 

Pełnia dokumentacji i opis – od fazy pomysłu poprzez fazę realizacji po rezultat końcowy. 

Włączenie wszystkich członków grupy projektowej – każdy z nich uczestniczy w projekcie od 
początku do końca. 

Promocja wartości takich jak: współpraca, otwartość, elastyczność, dialog, rozwój, 
samodzielność, odpowiedzialność. 

Na tej podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu. 

Etap III  - Wykonanie pracy konkursowej. 

Ustalenie terminu wykonania i zainstalowania pracy konkursowej a także technikę i wszelkie 

materiały oraz narzędzia potrzebne do jej wykonania - do ustalenia ze zwycięzcami Konkursu, 

Komisją Konkursową oraz Dyrekcją VI LO. 

 Etap IV - Uroczyste odsłonięcie muralu. 

Wyznaczony będzie termin uroczystego odsłonięcia muralu oraz wręczenie nagród 

rzeczowych dla jego autorów czyli zwycięzców (w zależności od postępu prac i zakończenia 

projektu). 

Drodzy Uczniowie VI LO w Sosnowcu ! 

 

Zależy nam, aby jak największa liczba zespołów 

projektowych mogła wziąć udział w konkursie. 

Każdy pomysł jest przecież cenny. Dlatego 

zminimalizowaliśmy formalności i uprościliśmy 

procedury. Zobaczcie, jak łatwo wziąć udział          

w konkursie i zostać jego zwycięzcą. A następnie 

zgłoście swoją pracę. Jeśli wygracie i Wasz 

projekt zostanie wykonany to dodatkowo na stałe 

pozostawicie po sobie bardzo istotny ślad swojej 

egzystencji i znak Waszych czasów. 

 


