
  „... bez słowa wyrwała się  
  z objęć księcia i co sił w zgrabnych 
nóżkach, nóżkach pognała do karety!  
  Po drodze, na schodach,  
  w pośpiechu zgubiła 
  jednak swój szczerozłoty pantofelek.” 
 
                 J. i W. Grimm, Kopciuszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

“Pantofelek Kopciuszka” 
 

 Regulamin konkursu. 

 

1) Organizator: świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi. 

2) Osoby koordynujące konkursem:   

 p. Monika Witek – monikakaluzna@o2.pl 

 p. Justyna Pawlicka – justyna.pawlicka@o2.pl 

 p. Iwona Gajewska – g-iwona@wp.pl 

3) Adresatem konkursu są uczniowie klas I – III szkół podstawowych. 

4) Cele konkursu: 

a) promowanie i prezentowanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci, 

b) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, 

c) propagowanie różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi. 

5) Przedmiot konkursu:  

zadanie konkursowe polega na wykonaniu wyobrażenia pantofelka Kopciuszka. 

6) Przebieg konkursu: 

a) każda szkoła do dnia 20 kwietnia br. może złożyć maksymalnie 6 prac, 

b) technika i format prac plastycznych dowolne, 

c) oceny i wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez 

organizatora konkursu, 

d) każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię  

i nazwisko, klasę i wiek autora oraz dane placówki, 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-hJm8srvLAhXoa5oKHXdLCMwQjRwIBw&url=http://pl.vector.me/browse/120199/high_heel_shoes_women_fashion_clip_art&psig=AFQjCNE-DXKTv1IYYTsa24hR6zBZoajNsQ&ust=1457880565419878


e) laureaci konkursu o wręczeniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie – 

autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a ich 

opiekunowie podziękowania, 

f) wyniki komisji konkursowej są ostateczne; 

7) Ocena pracy konkursowej: 

a) zgodność pracy z tematem, 

b) pomysłowość, estetyka oraz samodzielność wykonania. 

8) Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia można złożyć  

w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej: 

 

Międzyszkolny konkurs plastyczny 

„Pantofelek Kopciuszka” 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 

im. Stanisława Moniuszki 

ul. Rydzowa 15 

91 – 211 Łódź 

 

9) Uwagi końcowe:  

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i zostaną umieszczone na 

wystawie w siedzibie szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

....................................................       .......................................... 

 pieczęć szkoły                data  

 

 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

“Pantofelek Kopciuszka”  

- KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

1) Nazwa i adres szkoły: 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 

2) Imiona i nazwiska uczestników, wiek oraz klasa (proszę wpisać czytelnie drukowa-

nymi literami): 

Lp. Dane uczestnika konkursu: Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

3)  Akceptacja Dyrektora Szkoły – podpis i pieczęć Dyrekcji: 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie 
 
 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na gromadzenie danych osobowych mojego 

dziecka ……………………………………………………………………………… (zgodnie z ustawą 

z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych) przez organizatorów 

międzyszkolnego konkursu plastycznego Pantofelek Kopciuszka. 

 

 Zgadzam się/nie zgadzam się na publikowanie wizerunku mojego dziecka i danych 

osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej SP nr 48 w Łodzi. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

         ………………………………………… 
            data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


