
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ,, MOJA ULUBIONA BAJKOWA 
POSTAĆ”

Organizator: Świetlica szkolna w Głoskowie ul. Millenium 76

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Samoraj-Płatek, Monika Trojanowska, 

Agnieszka  Marcinkiewicz, Edyta Mroczek

Cele konkursu:

• popularyzacja literatury dziecięcej,

• propagowanie idei czytania dzieciom i organizacji zajęć 
inspirowanych literaturą, 

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wspieranie 
twórczości dziecięcej,

• rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci, 

• kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych 
technik plastycznych

 Warunki uczestnictwa

• konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-III uczęszczających do 
świetlicy szkolnej

• format pracy dowolny nie mniejszy niż A3

• technika dowolna

• nie będą przyjmowane prace zbiorowe

• uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.

Kryteria oceny:

• zgodność z tematem

• samodzielność wykonania pracy

• estetyka wykonania pracy

Praca powinna być na odwrocie opisana:
• imię i nazwisko

• klasa

• adres szkoły
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Termin składania prac 5 lutego 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu 16 lutego 2018 r. 

 WYNIKI KONKURSU DOSTĘPNE BĘDĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ 
SZKOŁY

Karta zgłoszenia uczestnika do gminnego konkursu plastycznego ,,Moja 
ulubiona postać bajkowa”

1. Tytuł 
pracy……………………………………………………………………………… 

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

2. Imię i nazwisko 
autora………………………………………………………………….. 

3. 
Klasa…………………………………………………………………………………
….. 

4. Nazwa 
szkoły…………………………………………………………………………… 

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

5. Adres i telefon 
szkoły………………………………………………………………....... 

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

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. Zawarte 
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dane w niniejszej karcie są prawdziwe. Przesłane na konkurs prace są 
autorstwa mojego dziecka  

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

(imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych ww dziecka dla 
potrzeb konkursu (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 
dn.29.08.1997 z późn. zm). 

……………………………………………………………………………

(data i podpis rodzica ucznia)

ZGODA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka…………………………………………………………………………………

……

klasa………………..

w gminnym konkursie ,,Moja ulubiona postać bajkowa”, którego finał 

odbędzie się 16 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej w Głoskowie ul. 

Millenium 76 oraz na publikowanie danych osobowych(imię, nazwisko, klasa 

,szkoła) i wyników uzyskanych przez moje dziecko w w/w konkursie na stronie 

internetowej organizatora

…………………………………….
                                                                                                                         Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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