
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WSPÓŁCZESNY PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

1. ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Mierzynie są nauczyciele 

wychowania przedszkolnego: Julita Nałęcz, Marlena Dussel, Aleksandra Żuk. 

2. CELE KONKURSU 

            rozwijanie umiejętności plastycznych 

            wdrażanie dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu z rodzicami 

       3.   WARUNKI UCZESTNICTWA

 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat 

 Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria – dzieci w wieku 3-4 lat

– II kategoria- dzieci w wieku 5-6 lat 

 Praca polega na wykonaniu współczesnego portretu Świętego Mikołaja 

 Praca plastyczna dowolną techniką 

 Autor może wykonać tylko jedną pracę 

 Praca nie może być zbiorowa 

  W pracy konkursowej może pomagać rodzic  

 Praca powinna być podpisana ( imię i nazwisko oraz grupa) 

4.   KRYTERIA OCENY

 Pomysłowość 

 Zgodność z warunkami uczestnictwa 



 Estetyka wykonania 

 Termin oddania pracy 

 Wkład dziecka w pracę 

      5.  ZASADY PRZYJMOWANIA PRAC 

 Prace plastyczne należy składać do   02 grudzień  2022 r., jest to termin nieprzekraczalny.

 Prace,  które  dostarczone  po  terminie,  nie  będą  brane  pod  uwagę  przez  komisję

konkursową. Będą natomiast zaprezentowane na wystawie w holu przedszkola.  

 Prace należy dostarczyć do wychowawczyń z grupy Niebieskie Hipopotamy ( pani Julity

Nałęcz, pani Marleny Dussel oraz pani Aleksandry Żuk)

    Do pracy należy  dołączyć zgodę- załącznik nr 1. 

         6. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 W dniu  05 grudnia 2022r. komisja konkursowa w składzie : pani Agnieszka Maruszczak,

pani Milena Szaciłło, pani Karolina Domagała wyłoni : I miejsce, II miejsce, III miejsce

oraz wyróżnienia  w dwóch kategoriach wiekowych. 

  Dla zwycięzców i wyróżnionych dzieci przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy,

które zostaną osobiście przekazane przez organizatorów w dniu 06 grudnia 2022r. 

 Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  przedszkola

www.przedszkolemierzyn.edupage.org

  

Pytania  prosimy  kierować  do  organizatorów  drogą  mailową:

-julita.nalecz@przedszkolemierzyn.pl 

- marlena.dussel@przedszkolemierzyn.pl 

- aleksandra.zuk@przedszkolemierzyn.pl 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akc eptacją niniejszego regulaminu

 Prace  plastyczne  zostaną  wystawione  w  holu  w  Przedszkolu  Publicznym  nr  1,

ul. Kolorowa 25 w Mierzynie. 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY

POWODZENIA W REALIZACJI SWOICH POMYSŁÓW 

JULITA NAŁĘCZ

MARLENA DUSSEL

ALEKSANDRA ŻUK  
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