
Czy to jutro, czy to dziś, 

Wszystkim jest potrzebny miś! 

Halina Bechlerowa Otwórz okienko 

 

Gminny Konkurs Plastyczny 

 Nie obejdzie się bez misia – tak pisała w swoim wierszu Maria Czerkawska. Dlatego 

trudno wyobrazić sobie, żeby pominięto misie w książkach. Sympatyczne niedźwiadki 

występują w wielu bajkach i baśniach. Są najlepszymi przyjaciółmi dzieci, można z nimi 

porozmawiać, przeżyć ciekawe przygody. Od wielu lat misie towarzyszą dzieciom na całym 

świecie, dodają im otuchy, pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością. Nie dziwi zatem fakt, 

że pluszowe misie jako jedyne z zabawek doczekały się swojego międzynarodowego święta – 

Światowego Dnia Pluszowego Misia. Jest on obchodzony od 2002 roku i przypada na 25 

listopada. 

 W związku z tym proponujemy udział w gminnym konkursie plastycznym:  

Kartka urodzinowa dla Pluszowego Misia 

 

https://pixabay.com/pl/vectors/mi%c5%9b-nied%c5%bawied%c5%ba-knuffig-przytulanki-447420/ 



Organizator: Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie 

Celem konkursu jest: 

 rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne 

w różnych materiałach i technikach, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych, 

 zachęcanie do czytania literatury dziecięcej, 

 prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych z gminy Kruszyna. 

2. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę w złożonym formacie A4 (laurka), dowolną 

techniką plastyczną. 

3. Praca powinna zawierać kompozycje graficzną bez życzeń. 

4. Każda praca powinna mieć na odwrocie metryczkę, która będzie zawierać: imię i 

nazwisko autora pracy, wiek, nazwę i dokładny adres placówki, telefon, imię i 

nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

5.  Prace wraz ze zgodą należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 19.11.2021 

r. na adres: 

 

Szkoła Podstawowa  

Fundacji Elementarz  

w Jackowie 

ul. Szkolna 3 

42-282 Kruszyna 

tel: 34 320 20 21 

e-mail: szkolajackow@poczta.fm 

 

6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 25.11.2021 r. Wyniki konkursu będą ogłoszone na 

stronie internetowej szkoły: http://spjackow.pl/news.php i na profilu Fb szkoły. 

mailto:szkolajackow@poczta.fm
http://spjackow.pl/news.php


7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategoriach wiekowych: 

 I kategoria: dzieci 3 – 4 letnie, 

 II kategoria: dzieci 5 – 6 letnie. 

8. Kryteria oceny prac: oryginalność, samodzielność, estetyka oraz różnorodność 

wykorzystanych materiałów plastycznych. 

9. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora. 

10. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

12.  Nazwiska laureatów i zdjęcia z konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie: http://spjackow.pl/news.php i 

na profilu Fb szkoły. 

13. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów. 

14. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu. 

Osoba odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: Katarzyna Dendek.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

http://spjackow.pl/news.php

