
 

 

 
 

„ Mój ogród jest mym 

najpiękniejszym arcydziełem” 

                                Claude Monet 

 

 

 

 

 

 

 
Uczniowie, kierunku architektura krajobrazu,  

Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie - Będuszu wraz z nauczycielami  

zapraszają młodzież z   klas 7 i 8  szkół podstawowych 

powiatu myszkowskiego i okolic do udziału 

 w konkursie plastycznym  

 „ Zaprojektuj swój przydomowy ogród ziołowy” 
 

Regulamin konkursu 
 

Temat: „ Zaprojektuj swój przydomowy ogród ziołowy” 

 

Cele konkursu: 

• Zachęcenie młodzieży do uprawy ziół w ogrodach przydomowych.  

• Propagowanie idei bioróżnorodności.  

• Propagowanie zdrowego odżywiania . 

• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych. 

• Umożliwienie młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych. 

 

W Konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych  

- klasy VII  i  VIII . 

 

                              Obowiązują wyłącznie prace indywidualne. 

 

Zakres opracowania projektowego: 

 Należy uzupełnić  projekt  zagospodarowania fragmentu terenu ogrodu . 

Plan sytuacyjny terenu objętego opracowaniem wraz uwagami 

zamieszono poniżej.  

 



 

Plan zagospodarowania fragmentu terenu ogrodu. ↓ 

 

 
Teren objęty opracowaniem jest płaski. Gleba jest urodzajna,  piaszczysto- gliniasta , 

lekko kwaśna  o pH ok. 6.5. Stanowisko nasłonecznione. 

 

 

 Należy wykonać barwny projekt ogródka ziołowego (rzut z góry  w skali i 

jedna wizualizacja) wraz z legendą  obrazującą rozmieszczenie 

poszczególnych gatunków ziół.  

 Do obsadzenia ogrodu ziołowego należy zaproponować co najmniej 5 

gatunków ziół ogrodowych.  

 

 

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

 

1. Prace projektową należy  wykonać  dowolną techniką barwną  np. kredka, 

pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele                     

(z wyłączeniem technik komputerowych ). 

2. Maksymalny format pracy  to  A 3 (minimum A 4). 

3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. 

4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z  danymi: imię               

i nazwisko, klasę i wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 

pod którego kierunkiem została wykonana praca. 

5.  Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminie podanym                        

w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki. 



Prace konkursowe należy  składać  do  dnia   30 marca  2022 roku                        

w sekretariacie   Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie 

ul. Pułaskiego 70. 

Prace konkursowe można też przesłać pocztą na adres :   Zespół Szkół nr 2  

im. H. Kołłątaja, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 70 .         

 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez 

organizatora  Komisja Konkursowa. 

2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna  

I , II  i III nagrodę rzeczową za najciekawszą pracę. 

3. Istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac 

nienagrodzonych. 

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi   1 kwietnia  2022r. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród  i terminie ich 

wręczenia   telefonicznie, bądź drogą elektroniczną. 

 

Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na umieszczenie 

zdjęć pracy, danych osobowych uczestnika i opiekuna , wyników konkursu              

w prasie, Internecie , itp. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego 

regulaminu. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 

 

Zapraszamy do  udziału w konkursie  !!!! 

 

Uwaga!!! 

Na laureatów i osoby wyróżnione w konkursie  czeka  nagroda dodatkowa-  

udział w „ Wielkanocnych warsztatach z jajem” zorganizowanych przez 

uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 . 

 

Podczas warsztatów liczne atrakcje min: 

*pokaz drukowania jaj do dekoracji na drukarce 3D, 

*oglądanie białka i żółtka jaja kurzego pod mikroskopem, 

* wykonanie dekoracji wielkanocnej. 

 

                                                                                        Organizatorzy: 

                                          Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół  nr 2 

                                                                                          w Myszkowie 
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:  

Magdalena Duda-Hom, Roksana Bzowska, Magdalena Kaleta  

telefon szkoły: 343138181 

 

 



Konkurs Plastyczny „ Zaprojektuj swój przydomowy ogród ziołowy” 

 

 
 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................  

Konkursie Plastycznym    „ Zaprojektuj swój przydomowy ogród ziołowy” 

na zasadach określonych w regulaminie. 

 

Podpis rodzica / opiekuna ,data 

 

.............................................. 
 


