
 

Ogólnopolski konkurs plastyczny 

„Jesień w oczach dziecka” 

pod patronatem dyrektora szkoły 

Jerzego Kolowcy 

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  

„Jesień w oczach dziecka”  

jest Szkoła Podstawowa nr 42  

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie 

 

REGULAMIN 

Cele konkursu: 

– utrwalanie znajomości i charakterystycznych cech jesieni 

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych. 

– prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich uczęszczających do szkoły do 

oddziałów przedszkolnych lub przedszkoli na terenie kraju. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, powiązanej  

z tematem konkursu. 

3. Format prac A4. 

4. Technika prac dowolna, format płaski (z wyłączeniem materiałów sypkich).  

5. Prace zespołowe nie będą rozpatrywane.  

6. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę na odwrocie pracy  

(w prawym dolnym rogu). Metryczka powinna zawierać: 

– imię i nazwisko dziecka 

– roku urodzenia ucznia 

– imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została 

przygotowana 

– nazwę placówki.  

7. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę 

8. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.  

9. Kryteria oceny prac plastycznych:  

– zgodność z tematem  

– kompozycja  

– kolorystyka  

– estetyka wykonania  



– oryginalność  

– ogólne wrażenia  

 

10.  Termin nadsyłania prac – 10 grudnia 2018 r.  

11. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na 

adres: 

Szkoła Podstawowa nr 42 

ul. Rycerska 9 

20-552 Lublin 

 

Z dopiskiem „Jesień w oczach dziecka” 

12. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego 

prosimy o właściwe zabezpieczenie prac. 

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 grudnia 2018 r. na stronie 

internetowej szkoły oraz stronie internetowej www.bliżejprzedszkola.pl 

14. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i przechodzą na własność 

organizatorów.  

15. Do prac należy dołączyć oświadczenie opiekunów prawnych o zgodzie na 

wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, tj. fotografowanie oraz 

prezentację w Internecie, gazetce szkolnej i na pokonkursowej wystawie.  

16. Nagrodzeni uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody, które prześlemy 

pocztą. 

17. Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie będą mogli pobrać 

dyplomy za udział i podziękowania ze strony internetowej szkoły. 

18. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: 

Agnieszka Żuławska 

e-mail: zulawska.agnieszka@sp42.lublin.eu 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

  



KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny 

„Jesień w oczach dziecka” 

dla uczniów objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

 
Nazwa, adres, telefon placówki 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...……………. 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej w placówce za konkurs 

………………………………………………………………………………………… 

Telefon opiekuna ……………………………………………………………………… 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia 
Rok 

urodzenia 
Imię i nazwisko opiekuna 

1.    

2.    

3.    

 

Oświadczam, że zgłoszone do konkursu prace ww. uczniów są wynikiem ich własnej 

twórczości.  

 

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za konkurs ………………..…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


