
Konkurs Plastyczny  

 „Kim chcę zostać gdy dorosnę” 

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 41 w Częstochowie 

 

Cele Konkursu: 

1. Kształtowanie wyobraźni uczniów dotyczącej zainteresowań i przyszłości zawodowej. 
2. Zainspirowanie do poszukiwań informacji o zawodach i świecie pracy. 
3. Rozwijanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody. 
4. Popularyzacja wiedzy z zakresu planowania ścieżki kariery zawodowej - wymiana wiedzy na 

temat zawodów poprzez prezentację wybranego zawodu z uwzględnieniem predyspozycji 
ucznia (uzdolnienia, zainteresowania, motywacja, tradycje rodzinne, stan zdrowia). 

5. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczniów poprzez 
zastosowanie różnych technik plastycznych. 

6. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 
7. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się przez kreację artystyczną. 

Zasady udziału w Konkursie:  

1.Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych: 
a) grupa przedszkolna (wiek 6 lat), 
b) uczniowie klas III szkoły podstawowej. 
2.Technika: dowolna technika plastyczna płaska ( kolaż, wyklejanka, wydzieranka, 
mozaika, rysunek, malarstwo itp.). 
4.Format pracy : dowolny. 
5. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane. 
6.Z każdej szkoły/przedszkola można nadesłać maksymalnie 10 prac. 
7. Każda z prac powinna na odwrocie zawierać: imię i nazwisko autora pracy, kategorię 
wiekową, nazwę przedszkola/szkoły, mail do przedszkola/szkoły, nazwisko opiekuna. 
8.Prace (wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) należy złożyć osobiście lub 
przesłać pocztą w terminie do 7 listopada 2017 roku do godziny 15.00 na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 41 
ul. Okólna 31/39 

42-200 Częstochowa 
9.Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 
10. Kryteria oceny prac: 
• wybór zawodu,  
• kreatywność i oryginalność ujęcia tematu, 
• estetyka wykonania pracy, 
• samodzielność wykonania. 
11. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie lub zniszczone nie będą podlegać ocenie jury. 
12. Komisja konkursowa przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej. 
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc 
równorzędnych. 
14. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 



szkoły. Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 13 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 w 
budynku Szkoły Podstawowej nr 41. 
15.Regulamin Konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.sp41.czest.pl 
16.Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie www.sp41.czest.pl 
17. Wszyscy uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie pracy do konkursu i dołączeniu 
karty zgłoszenia, akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatną 
publikację i eksponowanie pracy w prasie, Internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej do 
celów promocji Szkoły Podstawowej nr 41 w Częstochowie. 
 
 
Organizatorzy Konkursu:                                                                               Dyrektor szkoły: 
                                                                                
mgr Bożena Górniak                                                                                   mgr Joanna Woźniak                                                                                                                                                                              
mgr Katarzyna Pulcer 

                                                                                            

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
konkursie! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu „Kim chcę zostać gdy dorosnę” organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 41 w Częstochowie 

 
1. Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Przedszkole/Szkoła……………………………………………………………………………………………………………. 
3. Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Telefon/Mail ………………………………………………………………………………………………. …………………… 
5. Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………………………………………. 
6. Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela……………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam ,że powyższe dane są prawdziwe i aktualne a praca konkursowa jest wynikiem 
samodzielnej pracy autora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 
wizerunku zgodnie z art.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 1997r. nr 133 , poz. 926, z późn. zm.). 
 
 
                                                                                                      …………………………………………………. 
                                                                                                                                  (podpis Rodziców lub opiekunów prawnych dziecka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


