
„Mój przyjaciel Miś" – gminny konkurs plastyczny z okazji 

Światowego Dnia Pluszowego Misia 

Od 2002 roku 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia, z tej okazji Szkoła 

Podstawowa w Myśliszewicach ogłasza: Gminny konkurs plastyczny - „Mój przyjaciel MIŚ” dla 

dzieci w wieku 3 – 6 lat. 

Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie. 

Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa również 

powiernikiem smutków i lęków. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów literatury 

dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek. 

Cele konkursu: 

• przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia, 

• inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie 

sylwetek misiów jako bohaterów literackich, 

• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, 

• rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

• kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej. 

Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat. 

Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych: 

• grupa 3 i 4-latków, 

• grupa 5 i 6-latków. 

Wymogi dotyczące prac: 

• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać 

ulubionego misia – bohatera literatury dziecięcej. 

• Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi 

(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolage, itp.). 

• Format prac A3 

• Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci. 

• Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę. 

• Placówka biorąca udział w konkursie może dostarczyć 10 prac. 

• Do zgłoszonych prac muszą zostać dołączone oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

(załącznik nr 1). 

• Każda praca musi być opisana metryczką – na odwrocie pracy (imię i nazwisko autora pracy, 

wiek, nazwa i adres placówki, tel.) (załącznik nr 2). 



Termin dostarczenia prac: 

Prace należy składać u organizatora do dnia 19 listopada 2018r. 

Adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicz w Myśliszewicach 

Myśliszewice 15, 26 – 630 Jedlnia - Letnisko 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie szkoły 

 

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 

Kryteria wyboru i oceny prac: 

Wykonawcy prac zostaną podzieleni na 2 grupy wiekowe: dzieci 3–4 letnie i dzieci 5–6 letnie. W 

każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca (I, II, III) Prace oceniać będzie komisja 

powołana przez organizatorów. 

 Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: samodzielność wykonania, pomysłowość, stopień 

trudności technik i staranność wykonania. 

Nagrody: 

W każdej grupie wiekowej przyznawane będą nagrody i dyplomy za zdobycie I, II i III miejsca oraz 

wyróżnienia. 

  

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 

Laureaci konkursu o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie. 

Odbiór nagród nastąpi podczas 23 listopada o godzinie 10:00 podczas uroczystych obchodów Dnia 

Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej w Myśliszewicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr1 

                                                                 Oświadczenie 

                             Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z       

2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

  wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka ………………………………………………………………………………….......................

.............    imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu) 

  

w konkursie plastycznym pn. „Mój przyjaciel Miś”, oraz na przetwarzanie przez  Publiczną Szkołę 

Podstawową w Myśliszewicach , danych osobowych mojego dziecka zawartych w metryczce 

umieszczonej na pracy. 

       

       Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach, 

Myśliszewice 15, 26-630 Jedlnia – Letnisko. 

 Dane przetwarzane są w związku z organizacją konkursu „Mój przyjaciel Miś” 

2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych oraz do ich poprawiania. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie plastycznym 

„Mój przyjaciel Miś”. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), wyrażam 

zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, imienia i nazwiska mojego dziecka w 

materiałach informacyjnych opracowywanych i upowszechnianych przez Szkołę 

Podstawową w Myśliszewicach w zakresie realizacji konkursu, w tym zamieszczanych na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach                             

 

 

 

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

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr2 

 

Imię i nazwisko autora pracy  

Wiek  

Nazwa i adres placówki  

Nr. telefonu  

 

 

Imię i nazwisko autora pracy  

Wiek  

Nazwa i adres placówki  

Nr. telefonu  

 

 

Imię i nazwisko autora pracy  

Wiek  

Nazwa i adres placówki  

Nr. telefonu  

 

 

Imię i nazwisko autora pracy  

Wiek  

Nazwa i adres placówki  

Nr. telefonu  

 


