
- K O N K U R S P L A S T Y C Z N Y –  

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY MAGNUSZEW 

„WIELKANOCNA PISANKA” 

 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 

w Przydworzycach oraz Wójt Gminy Magnuszew – Marek Drapała 

2. Cele:  

* rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci inspirowanej 

tradycją świąt wielkanocnych 

* prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej  

* rozwijanie zdolności plastycznej o kreatywności dzieci 

* wzmacnianie wiary we własne możliwości 

Regulamin: 

3. Uczestnicy: 

Uczestnikami mogą być wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli lub 

oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Magnuszew, w wieku od 3 do 6 

lat 

4. Warunki udziału: 

* konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat; oceniany będzie w 

dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki i 5-6-latki   

* każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową  

* technika pracy dowolna, płaska, format A4 

* każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy metryczkę (zał.nr 1) 

* każda placówka może złożyć do 3 prac w każdej kategorii wiekowej 

* dostarczone prace przechodzą na własność i do dyspozycji organizatora 

konkursu w celu stworzenia pokonkursowej wystawy prac dzieci 

* udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą 

wykorzystane do ogłoszenia wyników konkursu ( zał. nr 2)  

* oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z dyrektora placówki 

organizującej konkurs, koordynatora oraz po 1 przedstawicielu placówek 

uczestniczących w konkursie ( zgłoszenie przedstawiciela – zał. nr 3) 

 



5. Termin dostarczania prac: 

Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu prace należy złożyć do 

27.03.2020r. do Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego 

„Hubala” w Przydworzycach do koordynatora konkursu. 

6.  Kryteria oceny: 

1. Estetyka wykonania pracy 

2. Oryginalność i różnorodność technik plastycznych 

3. Zgodność z tematyką konkursu 

4. Samodzielność w wykonaniu pracy 

7. Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3) otrzymają dyplomy oraz nagrody   

rzeczowe. Dla wszystkich uczestników (dzieci i opiekunowie) przewidziane są 

podziękowania za udział w konkursie.  

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.04.2020r w siedzibie organizatora.  Wyniki 

zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w 

Przydworzycach - www.przydworzyce.net  oraz w siedzibie szkoły (organizatora).  

 

Koordynatorzy: 

Małgorzata Wojtak - dyrektor 

Agnieszka Jurkiewicz – nauczyciel oddziału przedszkolnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przydworzyce.net/


Załącznik nr 1 

 

Konkurs Plastyczny  

pod patronatem Wójta Gminy Magnuszew 

 „Wielkanocna Pisanka” 

 

Dane autora pracy: 

 

Imię  i nazwisko ……………………………………………………………. 

Wiek …………………………………………………………………………. 

Nazwa placówki ……………………………………………………………. 

Adres …………………………………………………………………………. 

Nauczyciel / opiekun ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

Zgoda Rodzica/opiekuna prawnego na udział  

w Konkursie Plastycznym  

pod patronatem Wójta Gminy Magnuszew 

 „Wielkanocna Pisanka” 

 

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………… 

      (imię i nazwisko dziecka/ autora pracy) 

w Konkursie Plastycznym „Wielkanocna Pisanka” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach pod 

patronatem Wójta Gminy Magnuszew. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 

osobowych autora pracy w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, 

poz.833 z późn.zm.). Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej 

danych autora pracy( imię, nazwisko, wiek) we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie zgłoszonej pracy konkursowej w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej oraz w innych formach utrwaleń.  

 

      ……..…………………………………………….. 

      (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Zgłoszenie przedstawiciela placówki do komisji konkursowej 

w Konkursie Plastycznym  

pod patronatem Wójta Gminy Magnuszew 

 „Wielkanocna Pisanka” 

 

Przedstawicielem szkoły uczestniczącej w Konkursie Plastycznym 

„Wielkanocna Pisanka” w komisji konkursowej w dniu 06.04.2020 r w Szkole 

Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach 

będzie 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

   (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa szkoły)   

 

 


