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KONKURS DZIELNICOWY 

„SZMACIANKA 2018” – II edycja. 

 

I. Organizator: 

• Świetlica Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. 

• Osoby odpowiedzialne: Jolanta Majchrzyk (kierownik świetlicy), Renata Grzegrzółka,              

Aleksandra Stawarz, Jolanta Postek, Madona Niedźwiecka (wychowawcy świetlicy). 

II. Adresat konkursu: 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej na 

terenie dzielnicy Praga - Południe 

III. Cele konkursu: 

• Rozwijanie umiejętności i zdolności manualnych dzieci. 

• Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci. 

• Aktywizowanie dzieci do twórczego działania. 

• Promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie.  

• Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu. 
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IV. Wymagania dotyczace pracy konkursowej: 

• Szmacianka powinna  być: postacią z filmu, bajki lub baśni. 

• Może być wykonana indywidualnie lub z osobą dorosłą (wymiary szmacianki od 20cm do 

50 cm, powinna być wykonana ze szmatek, włóczki, gałganków i różnych dodatków 

krawieckich).  

• Do każdej pracy należy dołączyć informacje (załącznik Nr 1.) uzupełniając DRUKOWANYMI 

LITERAMI: szkoła, imię i nazwisko autora pracy, klasa, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna 

oraz zgoda rodziców/opiekunów (załącznik Nr 2.) na umieszczanie danych osobowych i zdjęć 

na stronie internetowej organizatora. 

• Zgłoszenie do konkursu oznacza, że opiekun, uczestnik konkursu oraz rodzic/opiekun 

prawny dziecka, zapoznał się regulaminem konkursu i zgadzają się na jego warunki. 

• Komisja ocenia prace według następujących kryteriów: 

- ogólne wrażenie artystyczne, 

- oryginalność i pomysłowość prac, 

- dobór i wykorzystanie materiałów, 

- wkład pracy, 

- walory estetyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

V. Przebieg konkursu: 

• Dzieci składają prace u wychowawców świetlic w swoim szkołach. 

• Prace na konkurs powinny zostać dostarczone do dnia 10.05.2018 na adres szkoły:  

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego 

al. Stanów Zjednoczonych 27 

03-947 Warszawa 

Świetlica Szkolna II piętro 

• Ocena prac zostanie dokonana w poszczególnych kategoriach: 

- I kategoria: klasy 0-1 

- II kategoria: klasy 2 

- III kategoria: klasy 3 



3 
 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów 15. 05. 2018r. 

• Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły :  www.sp143.waw.pl  

* Po odbiór nagród zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 143 (świetlica II piętro) w dniach     

21 -25. 05. 2018r 

• Podczas pikniku rodzinnego w naszej szkole odbędzie się sprzedaż wszystkich szmacianek.       

Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na cele charytatywne. 

VI. Nagrody: 

• Dla zwycięzców przewidziane są nagrody a dla wszystkich uczestników dyplomy. 

VII. Uwagi: 

• Organizator nie zwraca prac konkursowych, prace zostaną wystawione na sprzedaż 

charytatywną w dniu pikniku, szmacianki niesprzedane oraz kwota uzyskana ze sprzedaży 

zostaną przekazane na rzecz Domu Dziecka Nr 4, przy ulicy Łukowskiej 25 w Warszawie. 

• Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

• W przypadku zgłoszenia do konkursu 6 lub mniej prac, komisja wybiera 3 najlepsze prace. 

• Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielają: 

Jolanta Majchrzyk (j.majchrzyk@sp143.waw.pl)  

Renata Grzegrzółka (r.grzegrzolka@sp143.waw.pl) 

Aleksandra Stawarz (olcia_sob@poczta.onet.pl) 

Jolanta Postek (jolapostek@gmail.com) 

Madona Niedźwiecka (officemadona1@gmail.com) 

Tel. 22 617-72-32 wew. 113. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp143.waw.pl/
mailto:j.majchrzyk@sp143.waw.pl
mailto:r.grzegrzolka@sp143.waw.pl
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Załącznik 1.  

ZGŁOSZENIE DO DZIELNICOWEGO KONKURSU „SZMACIANKA”. 

Szkoła Podstawowa 

……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko autora pracy: 

……………………………………………………. 

Tytuł pracy: 

……………………………………………………………….……... 

Klasa: ………………………….. 

Wiek autora pracy: ……………. 

Imię i nazwisko koordynatora/opiekuna pracy konkursowej 

………………………………………………………………………. 

e-mail, telefon do szkoły ………………………………………….. 
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Załącznik 2. 

Zgoda opiekuna/rodzica 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie danych i zdjęć mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………. 

oraz jego prac,  na stronie internetowej organizatora Dzielnicowego Konkursu 

„SZMACIANKA”  – Szkoły Podstawowej nr 143 w Warszawie. 

 

 

Warszawa, …………..…….. 2018 r.   ……………………………….. 

         (czytelny podpis) 

 

 


