
Regulamin konkursu „Warzywno - owocowe zwierzaki - cudaki” 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 
Organizatorem przedszkolnego konkursu plastycznego jest Elżbieta Pasich, nauczyciel edukacji 
przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Pawła II w Supraślu 

CELE KONKURSU: 
 popularyzacja wiedzy o gatunkach roślin i zwierząt; 
 rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych; 
 rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej; 
 ugruntowanie poczucia tożsamości z przyrodą; 
 inspirowanie aktywności twórczej u dzieci. 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi im. J. Pawła II w Supraślu oraz ich rodziców 
2. Konkurs ma charakter wewnątrzprzedszkolny i przeznaczony jest dla dzieci  
3. uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Pawła II w Supraślu oraz 

ich rodziców 
ZASADY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

1. Konkurs odbywa się w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Pawła II w Supraślu.  
2. Warunkiem uczestnictwa konkursu jest wykonanie zwierząt, roślin lub innych tworów 

z warzyw i owoców. 
3. Praca powinna być wykonana przez jedną osobę. 
4. Praca powinna być wykonana wyłącznie z warzyw i owoców, dozwolone jest użycie innych 

elementów w niewielkim stopniu, np. bibuł, papieru. 
5. Każda praca powinna mieć przypiętą kartkę z: 

 imieniem i nazwiskiem dziecka, 
 wiekiem dziecka, 
 tytułem pracy. 

6. Konkurs przeprowadza powołana przez organizatora konkursu komisja, w której skład 
wchodzą: nauczyciele edukacji przedszkolnej /Elżbieta Pasich, Małgorzata Szypluk, Urszula 
Halicka/,   intendentka /Nina Kundzicz /, pedagog przedszkolny /Justyna Kowalewska /. 
Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, ocena prac 
konkursowych oraz wybór zwycięzców konkursu.  

7. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brana: zgodność pracy z tematem, pomysłowość, 
oryginalność, estetyka wykonania, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, 
technika wykonania. 

8. Zwycięzcy  otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, a uczestnicy podziękowania i drobne 
upominki.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie              
/np. na stronie internetowej przedszkola, w gazecie lokalnej /.  
TERMINY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU: 

1. 1.Prace należy dostarczyć nauczycielkom grup do których uczęszczają dzieci w terminie            
06-07.11.2017 

2. 2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 09.11.2017(czwartek) na uroczystości 
ogólnoprzedszkolnej z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania 

 
Organizator konkursu: Elżbieta Pasich. 


