
Dzielnicowy Konkurs Plastyczny  

 „Razem z babcią i dziadkiem najbardziej lubię…” 

dla uczniów  z oddziałów przedszkolnych i klas  I-III  

ze Szkół Podstawowych w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 

 
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej ilustracji 
przedstawiającej ulubione aktywności wnucząt i ich dziadków 
 

Cele konkursu: 
- wychowanie dzieci w duchu szacunku dla wartości rodzinnych, 
- zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci, 
- kształtowanie poczucia estetyki, 
- rozwijanie wyobraźni twórczej, 
- rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych, 
- ćwiczenie i rozwijanie sprawności manualnych. 

Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie ilustracji czasu wolnego z babcią i/lub 
dziadkiem. 

- technika plastyczna: dowolna, 
- forma: płaska 
- wielkość prac: A3 
- samodzielna praca indywidualna 
 

Kryteria oceny: 
 

a) pomysłowość, organizacyjność 
b) dobór materiałów 

c) stopień trudności wykonania 
d) estetyka wykonania 

 

Założenia organizacyjne: 
 

● Termin składania prac: do 27 stycznia 2023 r. 
● Prosimy o wybranie maksymalnie 3 prac z każdego oddziału, dostarczenie prac 

na portiernię szkoły nr 173 
● Praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, numer szkoły.  
● Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody. 
● Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 lutego 2023 r. 
● Wyniki konkursu będą ogłoszone na:  

stronie internetowej naszej szkoły www.sp173.waw.pl,  
stronie facebookowej https://www.facebook.com/SP173Warszawa  

http://www.sp173.waw.pl/


oraz zostaną przesłane do szkół biorących udział w konkursie.  
● Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora. 
● Do Każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w 

konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka według wzoru 
określonego w załączniku nr 1 Regulaminu. 
 
Nagrody: 

● Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w postaci rzeczowej. 
Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

● Nagrody będą dostarczone do szkół do końca lutego. 
 

 
                                                                    Organizatorzy Konkursu Plastycznego: 

                                                                                                                      
Patrycja Sołśnia 

Agata Stępniewska 
Beata Grochowska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w dzielnicowym konkursie "Razem z 

babcią i dziadkiem najbardziej lubię… ". 

 

Wyrażam zgodę na udział......................................................................................... w konkursie 

  (imię i nazwisko dziecka) 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 173 w Warszawie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 173 w Warszawie danych 

osobowych dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły) w celach wynikających z 

organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. po. 992, z 2018r. poz. 138, 723) 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i prezentowanie pracy dziecka na zdjęciach oraz w 

materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji konkursu. 

 

 

 

 

................................................... 

miejscowość i data 

 

 

 

.......................................................... 

czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu 

 


