
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PREDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KONARACH 

 „BOMBKA CHOINKOWA” 

 

I.  Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  

w Konarach. 

2. Jest to konkurs plastyczny przeznaczony dla przedszkolaków  

z oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Konarach. 

3. Prace powinny być wykonane przez dzieci pod nadzorem osoby dorosłej. 

4. Termin składania prac mija 14 grudnia 2020 r. Prace można składać  

u wychowawców grup przedszkolnych. 

II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci, 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

3. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

4. Powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych. 

III. Warunki przyjęcia pracy konkursowej: 

1. Zgodność z tematem, 

2. Technika prac- przestrzenna, format pracy- maksymalnie 20 cm wysokości. 

3. Bombki udekorują przedszkolną choinkę, więc powinny posiadać zawieszkę. 

4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko pod nadzorem 

osoby dorosłej. 

5. Praca powinna być podpisana/opatrzona karteczką z imieniem, nazwiskiem  

i nazwą grupy przedszkolnej. 

IV. Kryteria oceny: 

1. Zgodność z tematem, 

2. Stopień samodzielności dziecka w czasie wykonywania pracy, 

3. Walory artystyczne i estetyczne, 

4. Technika wykonania. 

 

 



V. Postanowienia końcowe: 

1. Ocena prac, a tym samym rozwiązanie konkursu odbędzie się  

w dniu 16 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Konarach. 

2. Zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

3. Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom za udział w konkursie oraz 

drobny upominek. 

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Konarach. 

5. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 18 grudnia 2020r.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych 

w celu promocji konkursu oraz placówki (bez roszczeń autorów do praw 

autorskich). 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie 

się do niniejszego regulaminu. 

8. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu mogą otrzymać Państwo  

u nauczycieli odpowiedzialnych za konkurs: Izabelli Jurkiewicz, Sławomiry 

Surmacz- Hajduk, Magdaleny Król. 

 


