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„Moja ulubiona baśo” – konkurs plastyczny 

 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie 

 

Cele konkursu: 

1. Kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich. 

2. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności. 

3. Wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

4. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych. 

5. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. 

6. Promowanie osiągnięd uczniów uzdolnionych plastycznie. 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 - 8 lat (dzieci  

z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Husowie i Tarnawce). 

2. Każdy uczestnik może wykonad jedną pracę konkursową. 

3. Technika plastyczna dowolna - płaska, przestrzenna z użyciem 

różnorodnych materiałów. 

4. Format: A4. 

5. Prace przekazane na konkurs muszą byd pracami wykonanymi 

samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. 
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6. Prace konkursową należy wykonad do jednej z wybranych baśni: 

 Kopciuszek 

 Calineczka 

 Brzydkie kaczątko 

 Czerwony Kapturek 

 O rybaku i złotej rybce 

 Kot w butach 

7. Każda praca powinna zawierad opis (na odwrocie pracy, zał. nr 1,2 do 

regulaminu): temat-baśo, imię i nazwisko, wiek dziecka, grupa 

przedszkolna, klasa. 

8. Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury. 

Kryteria oceny: pomysłowośd w ujęciu tematu, walory artystyczne, 

wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 

9. Prace należy dostarczyd do 17.04.2019r. do Szkoły Podstawowej im. 

Jana Raka w Husowie  

10. Prace komisji oceniającej – do 30.04.2019 r. 

11. Ogłoszenie wyników – 30.04.2019 r. 

 

Nagradzanie uczestników: 

1. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace.  

2. Wyróżnione prace będą sfotografowane i nagrodzone pamiątkowym 

dyplomem i drobnymi upominkami rzeczowymi. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu (należy przykleid na odwrocie pracy)  

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ 

Tytuł konkursu  

Imię i nazwisko autora  

Klasa/ wiek  

Kategoria wiekowa  

 

Załącznik nr 2 do regulaminu  

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

                                                                                                                     
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna ………………............................................................................. 
Imię i nazwisko dziecka – Uczestnika/czki Konkursu .................................................................. 
Kod pocztowy, miejscowośd ………............................................................................................... 
Ulica, nr  …………………………........................................................................................................... 
Nr telefonu ………………………………….............................................................................................. 
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Klasa ………………………………………………………………………………………...…………………………………………… 

Oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na udział mojego w/w dziecka w konkursie „Moja ulubiona baśo”, organizowanym przez 
Szkołę Podstawową im. Jana Raka w Husowie. 

2) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 926, z późn. zm) 
oraz na przetwarzanie jego wizerunku w mediach. 

 
______________________________________ 

  (miejscowośd, data, podpis Rodzica/Opiekuna)   
 
 


