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REGULAMIN KONKURSU 

1. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 W konkursie mogą wziąć udział dzieci zapisane do świetlicy szkolnej; 

 Należy, po zebraniu wszystkich prac, przeprowadzić pierwszy etap konkursu 

w swojej szkole, prosimy o wybranie: 

 Czterech finalistów, po jednym z każdej kategorii wiekowej. 

 Prace należy podpisać na odwrocie: 

 Imię i nazwisko dziecka (drukowanymi literami); 

 Klasa; 

 Adres i nr telefonu szkoły; 

 Temat pracy (wybraną tematykę plastyczną); 

 Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. 

 Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawego ucznia o przetwarzaniu 

danych osobowych autora pracy. 

2. Kategorie wiekowe: 

 I kategoria wiekowa – uczniowie z klas pierwszych; 

 I kategoria wiekowa – uczniowie z klas drugich; 

 III kategoria wiekowa – uczniowie z klas trzecich; 

 IV kategoria wiekowa – uczniowie z klas czwartych. 

3. Format pracy: A4 

 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę; 

 Praca  powinna być wykonana na terenie świetlicy szkolnej; 

 Prace zbiorowe i poza określonym formatem nie będą rozpatrywane. 

4. Technika pracy: 

 Wszystkie techniki płaskie (rysunek, malunek, wydzieranka, wycinanka, techniki 

łączone). 

5. Termin składania prac: do dnia 10/02/2020r. 

 Prace należy składać na adres szkoły z dopiskiem „ŚWIETLICA”; 

 O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród organizatorzy 

powiadomią zainteresowane placówki. 
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6. Celem konkursu jest: 

 Zachęcenie do opieki nad zwierzętami – „Światowy Dzień Kota”; 

 Staranne i oryginalne wykonanie pracy przedstawiającej portret kota; 

 Rozbudzenie inwencji twórczej dziecka; 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych; 

 Rozwijanie wyobraźni uczniów; 

 Wyrażanie własnych przeżyć i wiedzy o świecie zwierząt za pomocą różnych technik 

plastycznych; 

 Integracja dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej z różnych szkół na terenie 

Warszawy; 

 Zachęcenie do współpracy i wymiany doświadczeń wychowawców pracujących 

w świetlicy. 

 

 

 

 

Organizator konkursu: 

ŚWIETLICA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 34 W WARSZAWIE 

Kierownik świetlicy: Lidia Piwowarczyk, 504-828-187 

Wychowawcy świetlicy: Iwona Iwańska, Katarzyna Sas 

 

 


