
Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mała forma
dizajnerska. Tegorocznym tematem jest – Umilacz czasu, (przedmiot, utwór; analogowy bądź
cyfrowy) czyli coś, co odwróci naszą ciągle skupioną uwagę, rozbawi, wywoła uśmiech, zrelaksuje
wykorzystując w tym celu ludzkie zmysły – wzrok, dotyk, słuch, powonienie...

Termin nadsyłania prac przedłużyliśmy z 4 na 18 marca 2016 roku (decydująca będzie data stempla 
pocztowego). Liczymy na zainteresowanie i udział Nauczycieli i Uczniów, akcentując wartości merytorycz-
ne i praktyczne wynikające z idei konkursu w obliczu niedawnych zmian podstaw programowych  
i nowych specjalności, ale także słuszności przygotowania ucznia na współczesny rynek pracy.

Pragniemy również przypomnieć iż troje laureatów konkursu organizowanego przez szkołę
w Częstochowie oprócz regulaminowych nagród zostanie dodatkowo wyróżnionych zakwalifikowa-
niem na warsztaty dizajnu w ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie w dniach 7-8 kwietnia 2016 r, bez 
konieczności wnoszenia opłat. Współpracę w tym zakresie, między dwiema szkołami, należy uznać  
za nowe podejście do organizacji imprez przez szkoły plastyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu Mała forma dizajnerska nastąpi w dniu 4 kwietnia 2016 w trakcie
obrad Komisji powołanej przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jeszcze tego samego dnia wyniki
konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej a laureaci i szkoły natychmiast powiadomieni 
mailowo.

Dodatkowo, chcielibyśmy zaanonsować kolejne spotkanie seminaryjne w ramach Ogólnopolskiego 
Punktu Konsultacyjnego dla Szkół Plastycznych, które odbędzie się jeszcze w tym roku szkolnym, 
z bogatym i ciekawym zakresem wykładów i warsztatów zarówno dla Uczniów jak i Nauczycieli, szczegól-
nie kierunków projektowych i reklamowych ale i pozostałych dyscyplin sztuki stosowanej, jakie są istotą 
naszego kształcenia na poziomie szkół średnich. Spotkanie to połączone będzie z wernisażem wystawy 
pokonkursowej i wręczeniem nagród laureatom. O terminie i programie seminarium będziemy informo-
wać Państwa w najbliższym czasie.

Komisarz konkursu i wystawy:
Agnieszka Tyrman
tel. 034/ 324 12 28 wew. 35 lub 37
e-mail: plastyk@plsp.ids.czest.pl
z tematem: Mała forma dizajnerska
lub bezpośrednio, e-mail: atyrman@o2.pl

       Anna Maciejowska
       Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
       im. Jacka Malczewskiego
       w Częstochowie


