
 

Jeśli kochasz ANIOŁY i jesteś uczniem kl. I –III  uczęszczającym do świetlic szkolnych  

Miasta Lublin, czuj się zaproszony do wzięcia udziału  

w VII edycji szkolnej i I edycji międzyszkolnej konkursu plastycznego 
 

„ZAPROŚMY ANIOŁY DO NASZEJ SZKOŁY !” 

 

Organizator:  mgr Monika Kowalik – Kloc, mgr Małgorzata Czerwonka,   

                         mgr Aldona Popek, mgr Małgorzata   Wiatrowska 

 

Cele konkursu: 
 

 rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych technik   

plastycznych; 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej, estetycznej i wyobraźni; 

 kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów  kl. I –III  uczęszczających do świetlic szkolnych  

    Miasta Lublin, 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 I kategoria - kl. I, 

 II kategoria -  kl. II, 

 III kategoria -  kl. III. 

3. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród. 

           4.  Prace przechodzą na własność Organizatora konkursu. 

 

Zasady konkursu: 
 

1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną - płaską lub przestrzenną; 

2. Każdy uczestnik może wykonać samodzielnie jedną pracę. 

3. Do wykonanej pracy należy dołączyć metryczkę wypełnioną pismem drukowanym:  

 imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły (adres e-mailowy), 

telefon kontaktowy.  

4.  Ocena prac konkursowych nastąpi wg następujących kryteriów: 

a) zgodność prac z tematem, 

b) estetyczne i oryginalne wykonanie, 

c) samodzielność i pomysłowość. 

 



 

Termin konkursu: 
 

1. Prace można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:  

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie, ul. W. Jagiełły 11, 20-281 Lublin 

lub do sali nr 14. 

2. Termin dostarczania prac upływa 17 stycznia 2018r.. 

3. Oceny prac dokona niezależna Komisja powołana przez Organizatora. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: www.sp52lublin.pl  

       w styczniu 2018 r. 
5. Wszystkie prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć na patio 

w SP nr 52 w Lublinie. 

6. Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora. 

7. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają upominki i dyplomy, zaś nauczyciele 

otrzymają podziękowania za przygotowania uczniów do konkursu. 

8. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac 

oraz publikację i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych na stronie 

internetowej szkoły. 

 

                                     WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA 
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Międzyszkolny konkurs plastyczny dla świetlic Miasta Lublin 
 

„Zaprośmy anioły do naszej szkoły” 

 
 

Imię i nazwisko ucznia, klasa: 

 

 

 

Szkoła i adres: 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna:  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora na potrzeby konkursu 

( ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133, z póź. zm. ) 

Lublin, dn. ………………………………….                                 ………………………………………………... 

                                                                                                                   Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

http://www.nowa.sp52lublin.pl/

