
Regulamin wewnętrznego konkursu czytelniczego  

„Chodźmy na jagody tropić czytelnicze przygody. Wykonanie ilustracji do 

wybranego utworu M. Konopnickiej.” 

 

Organizator konkursu 

1. Przedszkole nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie. 

 

Cele konkursu 

 promowanie wśród dzieci utworów Marii Konopnickiej oraz  jej twórczości 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie pracy plastycznej; 

 zachęcanie do korzystania z różnych technik plastycznych; 

 rozwijanie i promowanie kreatywności oraz twórczości dzieci; 

 stwarzanie możliwości zaprezentowania talentu artystycznego.  

 

Zadania organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola nr 2 „Pod Słoneczkiem”              

w Węgrowie. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria wiekowa 3-4 latki 

II kategoria wiekowa 5-6 latki 

3. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Monika Barszcz, Emilia Wikieł, 

Katarzyna Gręda 

4. Udział w konkursie oznacza prawa do publicznej prezentacji złożonej pracy,              

a same pracy stają się własnością organizatora. 

 

Zasady konkursu 

1. Tematyka pracy: 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dziecko pracy 

plastycznej,ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej. Każdy 

uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową wykonaną 

własnoręcznie pod kierunkiem rodzica. 

2. Technika wykonania pracy jest dowolna - płaska. 

3. Format pracy konkursowej A4 oraz A3. 



4. Komisja, która składa się z czterech osób, dokona oceny zgłoszonych do 

konkursu prac i wyłoni I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej, biorąc pod 

uwagę: 

- poziom artystyczny, 

- pomysłowość i oryginalność, 

- samodzielność i estetykę wykonania pracy. 

5. Prace należy dostarczyć do wychowawców grup w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 24 października 2022 roku.(poniedziałek) 

Prace z tyłu muszą być obowiązkowo opatrzone metryczką z danymi dziecka: imię 

i nazwisko dziecka, wiek, oraz tytuł utworu, z którego pochodzi ilustracja  

 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. 

2. Decyzja komisji jest ostateczna. 

3. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 27 października 2022 

roku. 

4. Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej uczestnicy otrzymają 

dyplomy i upominki. 

5. Nagrodzone prace zostaną wywieszone w galerii, w holu. 

 

 

 

 


