
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„SZKOŁA MOICH MARZEŃ” 

 
 

1. Postanowienia ogólne: 

Konkurs plastyczny prowadzony będzie na terenie miasta Włocławka w przedszkolach 

i w szkołach podstawowych w oddziałach dzieci 5- 6 letnich 

 Hasło konkursu: „Szkoła moich marzeń” 

 Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 

 Koordynatorzy konkursu: 

 mgr Zofia Wojdat – doradca metodyczny ODN w CKZiU we Włocławku 

 mgr Ewa Piotrowska – Kołata – doradca metodyczny ODN w CKZiU we Włocławku 

 

2. Cel konkursu: 

 głównym celem konkursu jest upowszechnienie edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci 

5 i 6-letnich oraz zaproszenie sześciolatków do pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

 

3. Termin składania prac: do 22.05.2015 r. 

 

4. Sposób przekazywania prac:  

Prace z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pod adres:  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego we Włocławku  87- 800 Włocławek ul. Nowomiejska 25  

z dopiskiem: Konkurs „Szkoła moich marzeń”. 

 

5. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu są dzieci 5 – 6 letnie z oddziałów przedszkolnych i szkolnych 

prowadzących działalność na terenie miasta Włocławek 

 

6. Zasady przeprowadzenia konkursu 

 Zadania dla uczestników konkursu: 

 

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne 

 z wykorzystaniem dowolnych technik, 

 format A-3. 

Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę. 

 

Z każdego przedszkola lub szkoły mogą być przekazane maksymalnie 3 prace. 

 

 

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/KsztalceniePliki/2013/edukacja%20mniejszosci/uKonkurs%20literacki%20-%20Program%20Niwki.pdf#page=1
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/KsztalceniePliki/2013/edukacja%20mniejszosci/uKonkurs%20literacki%20-%20Program%20Niwki.pdf#page=1


 

7. Skład komisji konkursowej 

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego we Włocławku 

 

8. Kryteria oceny prac konkursowych 

Prace oceniane będą pod względem: 

 zgodności z tematem, tj. prezentowanie obrazu szkoły według wyobrażeń dziecka, 

 różnorodności stosowanych technik plastycznych, 

 walorów artystycznych i estetycznych. 

 

9. Sposób opisania prac konkursowych: 

Każda praca musi być zabezpieczona i opisana:  

 imię i nazwisko dziecka, 

 wiek dziecka, 

 pełny adres przedszkola lub szkoły oraz numer telefonu,  

 imię i nazwisko osoby koordynującej konkurs w przedszkolu. 

 

10. Zasady nagradzania 

Przewiduje się 1-3 laureatów oraz wyróżnienia w każdej z grup wiekowych 5 i 6 latków. 

 

11. Postanowienia końcowe:   

 prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, 

 osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia 

i nazwiska oraz danych szkoły na stronie internetowej organizatora, 

 przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych 

w niniejszym REGULAMINIE, 

 ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 

.......................... r. w CKZiU we Włocławku.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac w środkach masowego 

przekazu oraz do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród w związku 

z ustaleniami podjętymi w czasie obrad Komisji konkursowej.  

 

 


