
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Przedszkola Publicznego nr 18  

„ZIELONY DOMEK” 

w Opolu 

pt. „Miasto Opole - moja mała ojczyzna” 

 

 

 

I ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu są nauczyciele Publicznego Przedszkola nr 18 „Zielony Domek” 

w Opolu - Sandra Bus, Julia Kępa, Małgorzata Sekula, Karolina Rojewska, Małgorzata 

Rybak, Magdalena Rybicka. 

Koordynatorem konkursu jest Sandra Bus. 

 



II CELE KONKURSU 

- prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków oraz ciekawych miejsc Opola; 

- rozwijanie zainteresowań pięknem naszego miasta Opola; 

- kształtowanie patriotyzmu lokalnego i tożsamości kulturowej; 

- rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu; 

- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz pobudzanie twórczej wyobraźni i kreatywności 

dzieci i ich rodzin; 

- wzmacnianie więzi rodzinnych oraz budowanie relacji opartych na wzajemnej pomocy, 

szacunku i tolerancji podczas wykonywania rodzinnej pracy konkursowej; 

- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi. 

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

- konkurs skierowany jest do wychowanków obu grup Publicznego Przedszkola nr 18 

„Zielony Domek” w Opolu tj. Biedronki i Pszczółki i ich rodzin; 

- zadaniem uczestników konkursu jest rodzinne wykonanie pracy plastycznej w formie 

płaskiej lub przestrzennej przedstawiającej wybrany zabytek miasta Opola; 

- prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3; 

- prace plastyczne powinny być estetycznie wykonane, a wykorzystane materiały sypkie, 

odpowiednio zabezpieczone (dobrze przyklejone); 

- do pracy należy dołączyć metryczkę przymocowaną spinaczem, żeby można ją było w 

każdej chwili ściągnąć. 

 

IV TERMINARZ KONKURSU 

- Termin konkursu: 15.04.2021 r. - 7.05.2021 r. 

- Prace należy dostarczyć do przedszkola najpóźniej w dniu 7.05.2021r. i przekazać je 

dowolnemu pracownikowi przedszkola; 

- Każda rodzina otrzyma pamiątkowy dyplom, a dziecko upominek; 

- Wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym przez organizatora terminie. 

 

 



V OCENA I NAGRODY 

- Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac biorących pod uwagę: zgodność z 

tematem, technikę, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, kreatywność, 

zaangażowanie oraz estetykę wykonania. 

W skład jury wejdą: 

 - nauczyciele Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu, 

- Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 18 „Zielony Domek”  w Opolu - Małgorzata Sekula. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Regulamin jest dostępny na stronie internetowej przedszkola. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody autorów pracy na jej publiczną 

prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 



METRYCZKA 

Imię i nazwisko 

PRZEDSZKOLAKA 
 

Grupa, do której uczęszcza dziecko  

Tytuł pracy 
 

 


