
 

„Bo w naszym zawodzie uśmiech jest pomostem  

pomiędzy nauczycielką a dzieckiem.  

Jest pomostem, który łączy nas nie tylko z dziećmi,  

ale z ludźmi. Po prostu….” 
Karolina Turek „ Nauczycielka przedszkola. Pomiędzy pasją a zagubieniem”..” 

 

Samorządowe Przedszkole nr 41  

im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie 

zaprasza małych artystów do udziału 
 

w V edycji konkursu plastycznego 

Moja Pani z przedszkola 

 

hasło przewodnie tegorocznego konkursu: 

W mojej Pani mam przyjaciela. 

 

 

Poprzez hasło konkursowe chcemy podkreślić wyjątkową więź, jaka łączy Przedszkolaków ze 

swoimi Wychowawcami.  

O tej szczególnej przyjaźni, dzieci opowiedzą pędzlem, kredką, ołówkiem. 

W bieżącej edycji do udziału zaprosiliśmy dzieci z międzynarodowego przedszkola z siedzibą  

w Hennef, z którym podjęliśmy współpracę. Wyróżnione prace polskich laureatów jak  

i nadesłane przez obcojęzycznych pedagogów, będą dostępne w naszej galerii prac i możliwe 

do obejrzenia w ustalonym terminie. 

 

 



 

Szczegóły konkursu plastycznego 

Warunkiem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat: W mojej Pani mam 

przyjaciela. 

Cele konkursu: 

▪ uwrażliwianie dzieci na prawdę i dobro  

▪ umacnianie więzi pomiędzy nauczycielem przedszkola a wychowankiem 

▪ wdrażanie dzieci do dzielenia się uczuciami z osobami z najbliższego otoczenia 

▪ zachęcanie dzieci do wyrażania uczuć za pomocą artystycznych form wyrazu 

▪ rozwijanie wrażliwości i uzdolnień plastycznych 

 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

▪ samodzielność wykonania pracy  

▪ pomysł na pracę plastyczną w interpretacji dziecka  

▪ estetyka i walory artystyczne 

ponadto: 

▪ ukazanie więzi łączącej nauczycieli z wychowankami za pomocą zasobów plastycznych 

▪ uchwycenie szczegółów charakteru mojej Pani 

 

Regulamin V edycji konkursu plastyczno – literackiego 

Moja Pani z przedszkola 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 - 6 lat z krakowskich przedszkoli. 

2. Do udziału w tegorocznej edycji zaproszone są WYŁĄCZNIE dzieci 

3. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego  

w Krakowie.  

4. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

dzieci 3-4 letnie 

dzieci 5-6 letnie 

5. Technika wykonania prac: dowolna, praca płaska.  

6. Format pracy plastycznej: A4 lub A3.  

7. Prace konkursowe należy dostarczyć za pomocą poczty polskiej na adres placówki lub 

osobiście:  

Samorządowe Przedszkole nr 41 

Ul. Babińskiego 1 

30 - 393 Kraków 

Prace przesyłane pocztą należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zgnieceniem.  



8. Termin składania prac upływa: 30.11.2022r.  O przyjęciu prac decyduje data stempla 

pocztowego. Po tym terminie prace nie będą rozpatrywane. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wyróżnienie laureatów odbędzie się w ustalonym przez 

organizatora terminie. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru 

dyplomów i nagród. 

10. Prace plastyczne powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane uczestnika oraz opiekuna 

artystycznego: 

- imię i nazwisko oraz wiek dziecka 

- adres placówki oraz telefon 

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna artystycznego oraz telefon kontaktowy. 

Proszę powyższe dane wypisać literami drukowanymi na odwrocie pracy plastycznej. 

11. Podmiot odpowiedzialny za organizację konkursu zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu 

ogłoszenia wyników konkursu, po zakończeniu jego trwania, z przyczyn zewnętrznych lub 

niezależnych od organizatora.  

12. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, 

nie będą brane pod uwagę. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. 

13. Pod metryczką proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli i pisemne wyrażenie zgody przez 

Rodzica/ Opiekuna Prawnego: 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka na stronie Internetowej 

Samorządowego Przedszkola nr 41 w celu przygotowania fotorelacji** z uroczystego wręczenia 

nagród laureatom oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka jak i moich 

(Rodzica/Opiekuna Prawnego) dla celów konkursowych.  

  

……………………… 

Podpis Rodzica 

 

14. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela osoba odpowiedzialna za organizację konkursu 

–dyrektor, mgr Karolina Turek pod nr tel.: 12 395 75 01 lub proszę pisać na adres mailowy: 

p41@mjo.krakow.pl 

**osobiste rozdanie nagród laureatom będzie uwarunkowane bieżącą sytuacją epidemii oraz zależne od aktualnych 

wytycznych Ministra Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Gorąco zapraszamy  
wszystkich małych artystów do udziału w konkursie! 

dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 41 
mgr Karolina Turek 
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