
I EDYCJA 
WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO 

          KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„RADOSNA TWÓRCZOŚĆ” 

O TEMACIE 
 

  „Radosna łąka” 
 
Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci naszego Przedszkola do aktywnego 
udziału w działaniach związanych z ochroną przyrody oraz dostrzeganiem jej piękna.  
Konkurs jest elementem innowacji pedagogicznej „Zielone filtry” prowadzonej w naszym 
Przedszkolu od 2018 r. (więcej na naszej stronie: przedszkole427.pl/strona/innowacje) 
 
I. Organizator Konkursu: 
Przedszkole nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie 
 
II. Główne cele konkursu: 

 kreowanie postaw ekologicznych wśród dzieci; 

 rozbudzenie wrażliwości plastycznej i wyobraźni twórczej; 

 promowanie twórczości dziecięcej; 

 promowanie innowacji pedagogicznej „Zielone filtry” wśród dzieci i rodziców; 

 współpraca z rodzicami dzieci; 
 
III. Uczestnicy Konkursu: 
Konkurs przeznaczony jest dla naszych wychowanków 
 
IV. Warunki Konkursu: 

 wykonanie pracy: technika płaska, format A4, 

 w konkursie uczestniczą prace przygotowane pod okiem rodziców, ale wykonane 
samodzielnie przez dzieci; 

 każda praca powinna być z tyłu podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz grupą. 

 rodzic uczestnika konkursu wypełnia zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka w zakresie publikacji pracy dziecka oraz jego  imienia i nazwiska na stronie 
interentowej przedszkola (załącznik). 

 prace przechodzą na własność Przedszkola; 

 podpisane prace należy składać do pudełka „Radosna łąka” znajdującego się w szatni; 

 konkurs trwa od 11 marca do 9 kwietnia 2021 r.  
 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 
 

 oceny prac dokona wewnątrzprzedszkolna komisja konkursowa; 

 kryteria oceny pracy:  



- walory artystyczne, 
– samodzielność,  
- technika wykonania,  
- oryginalność,  
- pomysłowość, 
- innowacyjność; 

 autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe;  
dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy; 

 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2021r. ; 

 Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola nr 427 „Kraina 
Radości”  w zakładce Innowacje. 

 Informacje o konkursie: Dorota Karpińska dorotakarpinska@edu.um.warszawa.pl 
 
 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!! 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Załącznik  

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA                                    
(wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko dziecka: 

.................................................................................................................................................. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w I EDYCJI 

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO RADOSNA TWÓRCZOŚĆ  

pt. ”Radosna łąka” organizowanym przez Przedszkole nr 427 „Kraina Radości”  na publikację 

imienia i nazwiska oraz pracy  na stronie internetowej. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami konkursu. 

…................................................................................................ 
 (Miejscowość, data, czytelny  podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 


