
Konkurs plastyczny dla uczniów świetlicy Szkoły Podstawowej 34 w Warszawie pod 

tytułem „Ilustracja do baśni Andersena”. 

Celem konkursu jest: 

 Zachęcenie dzieci do udziału w konkursach, 

 Rozwój umiejętności plastycznych dzieci, 

 Rozbudzenie inwencji twórczej i wyobraźni dziecka, 

 Staranne, estetyczne i oryginalne wykonanie pracy, 

 Wykazanie się kreatywnością, 

 Wyrażanie własnych odczuć, 

 Zapoznanie z wybranymi baśniami Hansa Christiana Andersena. 

Regulamin  konkursu: 

1. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od 1 do 5, zapisanych do 

świetlicy szkolnej szkoły podstawowej numer 34, 

 Przedmiotem konkursu jest stworzenie oryginalnej i estetycznej ilustracji do 

wybranej przez siebie baśni Hansa Christiana Andersena, 

 Prace powinny być wykonane samodzielnie podczas pobytu w świetlicy 

szkolnej, 

 Prace powinny być podpisane z tyłu danymi ucznia (imię i nazwisko oraz 

klasa), 

 Prace należy oddać swojemu wychowawcy świetlicy, który przekaże je do 

organizatora konkursu do dnia 28.10.2022 roku, 

 Po zebraniu prac konkursowych zostaną one ocenione przez jury, w skład 

którego będzie wchodził organizator oraz dwóch innych wychowawców 

świetlicy. 

2. Technika wykonywanych prac: 

 Praca płaska na kartce A4, dowolnego koloru, 

 Praca powinna być wykonana przy użyciu kredek: ołówkowe, pastele, 

świecowe. 

3. Zasady oceniania prac plastycznych: 

 Format pracy – kartka A4, dowolnego koloru, 

 Prace należy wykonać określoną wcześniej techniką, 

 Praca musi być zgodna z tematem konkursu, 

 Praca powinna być wykonana estetycznie i oryginalnie, 

 Praca musi być wykonana samodzielnie w świetlicy szkolnej, 

 Prace zbiorowe i niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane, 

 Za zwycięskie prace przewidziano nagrody, w czterech kategoriach: klasy 

pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie oraz klasy czwarte i piąte. 

4. Termin rozpoczęcia konkursu: 3.10.2022 roku. 

5. Termin składania prac: 28.10.2022 roku. 



6. Wręczenie nagród odbędzie się po zebraniu i ocenieniu prac w terminie podanym przez 

organizatora. 

7. Organizator konkursu:  

Wychowawca świetlicy: Maria Murawska 

Szkoła Podstawowa 34 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 8 

00-380 Warszawa, ulica Kruczkowskiego 12b 


