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Regulamin konkursu plastyczno-technicznego 

1. Organizator konkursu 

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni 

2. Data i miejsce 

Miejsce: Gminne Przedszkole Publiczne wraz z Oddziałami w Górkach i Kuźnicy Starej 

Konkurs trwa w terminie: od 22.04.2022 r. do 29.04.2022 r. 

3. Cele konkursu 

• promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność 

dbania o środowisko naturalne, 

• pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony 

środowiska, 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych 

przedszkolaków, 

• rozbudzanie wyobraźni i fantazji, 

• rozwijanie zdolności manualnych, 

• wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych, 

• poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną a rodzicami. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie 

• W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola Publicznego  

w Przystajni wraz z Oddziałami.  

• W ramach konkursu należy wykonać zabawkę, tzw. „Ekoludka” wykorzystując odpady  

i surowce wtórne (butelki, korki, rolki, kartony, kubki itp.). 

• Praca powinna być w formie przestrzennej, wykonana dowolną techniką, w rozmiarze nie 

przekraczającym 50 cm wysokości. 

• Każde dziecko może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Do wykonanej pracy należy 

dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy. 



• Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie i fotografowanie prac.  

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych na stronie 

internetowej przedszkola.  

5. Przebieg i organizacja konkursu 

• Prace należy dostarczyć do Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do dnia 

29.04.2022 r. Prace niezgodne z regulaminem lub uszkodzone nie będą oceniane. 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach: 4-6.05.2022 r. 

• Wszystkie prace będą wystawione w holu przedszkola w dniach 9-13.05.2022 r. 

Po tym okresie zostaną zwrócone ich autorom. 

➢ Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Anna Egeman 

6. Oceny i nagrody 

• Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. 

• Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie wymienionych kryteriów: 

- różnorodność wykorzystanych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych, 

- pomysłowość, 

- samodzielność wykonania, 

- wrażenia estetyczne, 

- spełnienie podanych wytycznych, 

- bezpieczeństwo użytkowania, 

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i podziękowania za udział w 

konkursie. 

Natomiast nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc otrzymają dzieci w dwóch 

kategoriach wiekowych: 3-4-latki oraz 5-6-latki. 

POWODZENIA!!! 

 


