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REGULAMIN  WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU     
PLASTYCZNEGO pt. „Nasz przedszkolny ogród marzeń.” 

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie. 

 

I. Temat konkursu: 

„Nasz przedszkolny ogród marzeń”- jako przestrzeń edukacyjno- rekreacyjna. Wykonanie w 
dowolnej technice plastycznej (przestrzennej lub płaskiej) kompozycji ukazującej  ogród, 
inspirowany światem flory i fauny, wyposażony w sprzęt rekreacyjno- wypoczynkowy oraz 
strefę edukacyjną. 

 

II. Cele  konkursu: 

 kształtowanie postaw proekologicznych; 
 rozwijanie zainteresowań plastycznych i przyrodniczych; 
 rozwijanie kreatywnego myślenia przestrzennego; 
 doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej; 
 promowanie innowacji pedagogicznej „Zielone filtry” wśród dzieci i rodziców; 
 współpraca z rodzicami dzieci. 

 

 III. Zasady konkursu:  

1. W konkursie uczestniczą prace przygotowane przez dzieci w każdej grupie 
przedszkolnej pod okiem wychowawców oraz indywidualnie przez dzieci pod okiem 
rodziców; 

2. Czas trwania konkursu: 31.05.2021r. – 18.06.2021r.; 
3. Uczestnicy: dzieci w wieku 3 -6 lat uczęszczające do Przedszkola 427 „Kraina Radości” 

w Warszawie. 
4. Wymagania techniczne:  

a) Format A1 prac konkursowych wykonanych w grupach przez dzieci pod okiem 
wychowawców; 

b) Format A3 lub A4 w pracach wykonanych samodzielnie przez dzieci pod okiem 
rodzica; 

c) technika dowolna: płaska, przestrzenna; 
d) samodzielna twórczość plastyczna dzieci. 

5. Rodzic uczestnika konkursu wypełnia zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka w zakresie publikacji pracy dziecka oraz jego imienia i nazwiska na stronie 
internetowej przedszkola (załącznik 1); 

6. Prace przechodzą na własność Przedszkola; 
7. Podpisane prace konkursowe należy przekazywać do nauczycielek w grupach; 
8. Każda praca powinna posiadać dołączoną metryczkę,  zawierającą: imię i nazwisko 

autora pracy ( w pracach indywidualnych), imiona i nazwiska autorów ( w pracach 
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wykonywanych zespołowo) lub nazwy grupy, wiek autorów prac oraz imię i nazwisko 
nauczyciela, pod którego kierunkiem praca była wykonywana. 

9. Kryteria oceny: 
- zgodność z tematem; 
- oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość; 
- estetyka i staranność wykonania. 

10. Prezentacja prac w holu przedszkola w dniu: 25.06.2021r. 
11. Komisja konkursowa: prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową 

wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz pracowników przedszkola. 
12. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia: 23.06.2021r. 
13. Nagrody: w konkursie przewidziano nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz 

wyróżnienia dla uczestników z każdej grupy przedszkolnej. 
14. Uwagi końcowe:  

Prace pozostają do dyspozycji organizatora. 
Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola. 
Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie internetowej przedszkola. 
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: p. Jadwiga Zabielska 
JZabielska@eduwarszawa.pl i p. Beata Kozłowska B.Kozlowska@eduwarszawa.pl 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


