
Regulamin rodzinnego konkursu matematyczno-plastycznego 

dla dzieci z Punktu Przedszkolnego i klas 0-III  

Szkoły Podstawowej w Regucie 

„Jesień na okrągło i kwadratowo”. 

 
I. ORGANIZATOR 

 

Szkoła Podstawowa w Regucie  

 

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONKURSU ORAZ MIEJSCE 

ZŁOŻENIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach od 17.11.2021r. do 03.12.2021r. do 

siedziby Szkoły Podstawowej w Regucie przy ulicy Wiatracznej 13 w godzinach 8:00 – 

17:00. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia konkursu. 

O ewentualnej zmianie uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą 

mailową. 
 

III. CELE KONKURSU 
 

• Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania. 

• Zachęcenie do wspólnego, twórczego myślenia. 

• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i ich rodziców oraz stwarzanie okazji do 

wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.  

• Wspieranie i rozwój zainteresowań plastycznych i matematycznych u dzieci oraz 

wyzwalanie w nich twórczego potencjału.  

• Twórcza wymiana doświadczeń artystycznych wśród dzieci i opiekunów. 

• Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, satysfakcji).  

• Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia. 

• Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka. 

• Dostrzeganie zmian w przyrodzie związanych z następującą porą roku – jesienią. 

• Promocja piękna przyrody. 

• Stworzenie dzieciom wraz z rodzicami możliwości prezentacji własnych dokonań 

twórczych. 

• Propagowanie sztuki origami. 

• Stworzenie okazji do promowania placówki w środowisku lokalnym. 
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci z Punktu 

Przedszkolnego i klas 0-III Szkoły Podstawowej w Regucie wraz z rodzinami.  

2. Temat pracy: „Jesień na okrągło i kwadratowo”. 

3. Technika: origami płaskie z koła lub/i kwadratu. Elementy pracy nie mogą wystawać 

poza jej obszar. Można zastosować klej w celu połączenia elementów. 

4. Format pracy: A4 lub A3. 

5. Prace należy dostarczyć razem z dołączoną metryczką zawierającą imię i nazwisko 

dziecka. 

6. Uczestnictwo w konkursie poprzez zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne 

z akceptacją Regulaminu Konkursu. 



V. KRYTERIA OCENY 

 

Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów: 

1. Zgodność wykonania z założeniami konkursu i jego tematyką. 

2. Pomysłowość, oryginalność i ciekawa interpretacja tematu. 

3. Ogólne wrażenia artystyczne. 

4. Estetyka wykonania i wkład pracy najmłodszych uczestników. 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatorów konkursu. 

2. W konkursie przyznawane będą nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz 

wyróżnienia. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć prac i ich 

autorów oraz informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej szkoły: 

www.spregut.pl oraz na Facebooku. 

2. Prace konkursowe pozostają własnością ich autorów i będą mogły być odebrane  po 

zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników.  

3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. 

 

Wszelkich informacji udzielają: Anna Barejko, Sylwia Budyta, Beata Ćwiek, Anna Szczęsna. 

 

ZAPRASZAMY       


