KONKURS PLASTYCZNY

„JESTEM DOBRYM PRZEDSZKOLAKIEM
I
WZOROWYM POLAKIEM”

“Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:
 Promowanie zachowań prospołecznych,
 Rozwój kompetencji kluczowych:
-Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby wiedziały, co
jest dobre, a co złe,
-Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,
-Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy
patriotycznej.
 Wychowywanie dzieci tolerancyjnych, empatycznych i otwartych na świat,
 Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 Czerpanie radości ze współpracy z rówieśnikami w procesie twórczym,
 Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5 – 6 lat.
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach :



Praca indywidualna,
Praca grupowa (zespoły maksymalnie w składzie 3-osobowym).
Wymogi dotyczące prac:










Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie książki,
będącej zbiorem/kodeksem zasad i reguł, którymi powinien kierować się w życiu dobry
Przedszkolak i wzorowy Polak. Tolerancja, empatia i savoir vivre znany jest nie od dziś.
Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi
(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika- pełna dowolność).
Format pracy: A4
Ilość stron pracy konkursowej: 1-5 stron (zapełnienie jednostronne)
Prace powinny być wykonane przez dzieci.
Placówka biorąca udział w konkursie może zgłosić po 2 prace w każdej kategorii.
Z każdą pracą należy przesłać skan metryczki (załącznik 1) oraz oświadczenia
rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 2).
Termin dostarczenia prac:
Fotografie/skan prac i załączników należy przesłać w terminie od 3.11.2020r. do 13.11.2020 r. na
adres e-mail koordynatora konkursu: acielemecka@edu.wods.pl

Załącznik nr 1
METRYCZKA DO PRACY KONKURSOWEJ
„JESTEM DOBRYM PRZEDSZKOLAKIEM I WZOROWYM POLAKIEM”

Imię i nazwisko dziecka

wiek

Przedszkole (nazwa, adres, telefon, mail)

Imię i nazwisko nauczyciela

Załącznik nr 2
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………….…………………
w konkursie plastycznym „JESTEM DOBRYM PRZEDSZKOLAKIEM I WZOROWYM
POLAKIEM” organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 5 w Wodzisławiu Śl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka oraz wykorzystanie pracy konkursowej do celów naukowych, edukacyjnych i jej
publikacji.
………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, wiek)
w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

