
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 164 w Krakowie 

zaprasza wszystkich chętnych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na 

temat: 

 

Przygotuję moje serce na spotkanie z Papieżem: 

"Chcę być jak nasz Tata w Niebie – czyli o miłosierdziu ze 

mną w roli głównej". 
 

CELE KONKURSU: 
- zachęcenie dzieci do zgłębienia tematu Światowych Dni Młodzieży w Roku 

Miłosierdzia; 

- rozbudzenie w dzieciach pragnienia bezinteresownej pomocy innym w myśl hasła 

tegorocznych Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią”; 

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych ; 

- promowanie umiejętności plastycznych 

UCZESTNICY: 

 Uczniowie klas I - IV szkół podstawowych (uczniowie klas pierwszych 

urodzeni po roku 2009) 

 Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej związanej z 

tematem konkursu 

REGULAMIN: 

 każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę; 

 praca ma być wykonana samodzielnie; 

 technika dowolna (beż użycia plasteliny oraz materiałów sypkich typu piasek, 

kasza); 

 format pracy A- 3 lub A - 4; 

 na odwrocie każdej pracy należy umieścić czytelnie napisane informacje: 

- imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, adres szkoły, numer telefonu, imię i 

nazwisko opiekuna pracy; 

 nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach wiekowych: 

I kategoria - klasy I - II  

II kategoria - klasy III - IV 

KRYTERIA OCENY PRACY: 

 zgodność z tematem ; 

 interpretacja własna tematu; 

 estetyka wykonanej pracy; 

 ciekawa forma (kompozycja, technika) 

TERMINY: 

 Termin nadsyłania prac: 

Prace należy dostarczyć do dnia 15. 04.2016r. 

na adres: Szkoła Podstawowa Nr 164 im. Bł. Franciszki Siedliskiej 



ul. M.B. Wysłouchów 28, 30-611 Kraków  

z dopiskiem: ŚWIETLICA SZKOLNA 

 Termin ogłoszenia wyników: 27. 04. 2016r. 
Wyniki zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej Nr 164 (www. 

szkolanazaret.pl) 

UWAGI DODATKOWE: 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

 Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac, 

udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nagrodzonych dzieci.  

 Nagrody, dyplomy i podziękowania otrzymają tylko laureaci konkursu. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i 

wyróżnień. 

 Pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac odbędzie się w dniach: 


