
Regulamin konkursu literacko – plastycznego 

 „MAMA, TATA, SIOSTRA, BRAT  

Z SEGREGACJĄ ZA PAN BRAT” 

 

 

 

1. Informacje organizacyjne: 

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu.  

Konkurs skierowany jest do rodziców i dzieci uczęszczających do Miejskiego 

Przedszkola nr 15 w Zgierzu. 

Konkurs stanowi jedno z zadań przedszkolnego Programu edukacji ekologicznej 

„Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat”, współfinansowanego w 

ramach dotacji przez WFOŚiGW. 

2. Cele konkursu: 

 zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, 

 zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, 

 ugruntowanie i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu właściwego 
segregowania odpadów komunalnych, 

 promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystania odpadów, 

 rozwijanie wyobraźni i pomysłowości plastycznej 

 

3. Warunki konkursu 

 Zadanie konkursowe powinno być wykonane wspólnie przez członków 

rodziny 

 Jedna rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę 

 Praca  konkursowa polega na wykonaniu tematycznej książeczki słowno – 

obrazkowej promującej właściwe postawy wobec środowiska 

przyrodniczego związane z segregowaniem odpadów i ukazaniem 

wpływu ludzi na środowisko 

 Format książki – dowolny 

 Technika wykonania – dowolna 

 Mile widziane będą prace przestrzenne o zróżnicowanej fakturze (np. 

włączenie naturalnego tworzywa, materiałów tekstylnych itp.) 



 Prace osób, które nie zostały wcześniej zgłoszone nie wezmą udziału w 

konkursie 

 

4. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród 

 Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona jury powołane przez 

organizatora 

 Jury będzie zwracało szczególną uwagę na: 

 zgodność wykonania z założeniami konkursu 

 ciekawe ujęcie tematu w formie opowiadania  

 jakość wykonania i wkład pracy 

 zastosowanie ciekawych technik, materiałów, zróżnicowanie 

faktury 

 Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.  

 Zakup nagród zostanie sfinansowany z dotacji WFOŚiGW przeznaczonej 

na realizację zadań Programu edukacji ekologicznej w Miejskim 

Przedszkolu nr 15 w Zgierzu „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za 

pan brat”. 

 

5. Terminy: 

 Osoby chętne do włączenia się do naszej zabawy prosimy o zgłoszenie 

udziału do nauczycielek grup - do 30 października poprzez wypełnienie 

karty zgłoszenia 

 Termin składania prac – do 20 listopada br. 

 Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany do wiadomości 

uczestników w dniu 25 listopada br. 

 

6. Informacje dodatkowe:  

Złożenie prac jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu 

Nauczycielki odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu – Anna Koźba, 

Jowita Glińska. 

Organizator konkursu przewiduje zorganizowanie wystawy prac poza terenem 

przedszkola. O terminie i miejscu wystawy uczestnicy zostaną poinformowani 

indywidualnie. 

 

 


