
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA ŚWIETLIC: 

„Ilustracje do wierszy Marii Konopnickiej” 

 

ORGANIZATOR: 

Maria Borucińska, Edyta Domańska, nauczyciele świetlicy SP w Mrokowie  

 

CELE KONKURSU: 

• popularyzacja utworów poetki 

• zachęcanie do czytania i rozbudzanie zainteresowań twórczością Marii Konopnickiej 

 

CZAS TRWANIA KONKURSU: 

• ogłoszenie konkursu – 2 XI 2022 r. 

• składanie wykonanych prac do 30 XI 2022 r. 

• rozstrzygnięcie konkursu – 05 XII 2022 r. 

• wręczenie nagród – 12 XII 2022 r. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• w konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlic w szkołach na terenie Gminy 

Lesznowola 

• każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie 5 prac. 

• prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres szkoły:  

Szkoła Podstawowa w Mrokowie 

ul. Marii Świątkiewicz 2A,  

05-552 Mroków 

 

TEMATYKA: 

• wszystkie prace muszą być związane z treścią wierszy Marii Konopnickiej (zestaw tytułów 

najpopularniejszych utworów znajduje się w załączniku nr 1) 

 

WYMOGI TECHNICZNE: 

• prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką na formacie A4 lub A3 

• powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu 

• każda praca powinna być opatrzona metryczką – imię i nazwisko autora pracy, tytuł ilustrowanego 

wiersza, klasa, szkoła oraz imię i nazwisko opiekuna 

• do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) 

• prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – klasy pierwsze i klasy 2-3. 

 

NAGRODY: 

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a wszystkie prace zostaną wykorzystane do 

stworzenia pokonkursowej wystawy. 

 



Załącznik nr 1 

 

Przykładowe wiersze Marii Konopnickiej: 

 

1) „Nasza Hania" 

2) „Na jagody" 

3) „Co słonko widziało” 

4) „Stefek Burczymucha” 

5) „Pan Zielonka” 

6) „Muchy samochwały” 

7) „Nasza szkapa” 

8) „Kukułeczka” 

9) „Zima zła” 

10) „Żuczek” 

11) „Przy mrowisku” 

12) „Ogródek” 

13) „Stefek Burczymucha” 

14) „Tęczowy duszek” 

15) „Pranie” 

16) „Sposób na laleczkę” 

17) „Podróż na bocianie” 

18) „Pojedziemy w cudny kraj” 

19) „Jesienią” 

20) „Nasz domek” 

21) „Jabłonka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA ŚWIETLIC: 

„Ilustracje do wierszy Marii Konopnickiej” 

Imię i nazwisko autora pracy  

Tytuł ilustrowanego wiersza  

Klasa   

Nazwa  i adres szkoły  

Imię i nazwisko nauczyciela  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego ……..………………........................................ 

w konkursie plastycznym pt. „Ilustracje do wierszy Marii Konopnickiej” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową w Mrokowie oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora  

na potrzeby konkursu. 

……………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodzina/prawnego opiekuna dziecka 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …………………………………….. 

zarejestrowanego podczas wręczenia nagród (w formie zdjęć) na stronie internetowej, kronice, do celów 

promocyjnych szkoły. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

 

……………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodzina/prawnego opiekuna dziecka 

 

Podstawa prawna: 

·Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781 t.j.); 

·Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.0.1062 t.j.). 


