
   

                                           Jakie znasz zawody? 
Konkurs plastyczny dla przedszkoli       

 
 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  we współpracy z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka 
organizuje konkurs plastyczny pod hasłem „Jakie znasz zawody?”. Do udziału zapraszamy dzieci w 
wieku przedszkolnym, uczęszczające do wszystkich przedszkoli w województwie wielkopolskim.  
 
Celem tego konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i wspieranie 
założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego (I. Broda Program 
wychowania przedszkolnego, WSiP  Warszawa 2010). Poznając różne zawody dzieci zdobywają 
wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją, oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Poznają 
również świat techniki, w którym działają i którego są najmłodszymi twórcami. Poprzez formę 
plastyczną rozwijają one również swoją kreatywność, zdolności manualne oraz umiejętność 
prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.  
 
Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących 
różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę dzieci na temat przedstawianego przez nie 
zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pacy. Jako inspiracja może 
posłużyć wiersz Juliana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”, który zwraca uwagę na społeczną 
użyteczność pracy zawodowej.  
 
Uczestnicy mają miesiąc na pomysł, wykonanie i dostarczenie prac. Prace mogą być wykonane na 
papierze (format A4) dowolną techniką plastyczną (rysunek, praca malarska, grafika, collage itp.).  

Przy ocenie prac konkursowych jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z podaną tematyką, 
jakość wykonania i wrażenie estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu. 
Na Uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs trwał będzie od 1 do 30 kwietnia 
2012 r. Lista nagrodzonych ukaże się na stronie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 
www.irpoznan.com.pl 

Uroczysty finał konkursu, podczas którego zostaną zaprezentowane wszystkie wyróżnione prace, 
odbędzie się w maju. O dokładnym terminie i godzinie finału zwycięzcy zostaną poinformowani przez 
Organizatorów.  

Prace z przyklejonym na odwrocie „Formularzem zgłoszeniowym”, należy dostarczyć osobiście lub za 
pośrednictwem poczty do 30 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
Al. Niepodległości 2 
61-874 Poznań 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: 
Katarzyny Rusin-Smolińskiej 
e-mail: sekretariat@irpoznan.com.pl, tel. 61 8593534 
 
lub 
Reginy Lissowskiej 
e-mail: r.lissowska@sig.info.pl 



   

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI 

„JAKIE ZNASZ ZAWODY?” 

§ 1 

Organizatorami konkursu są Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Fundacja 

Społeczeństwo i Gospodarka. 

§ 2 

Cele konkursu: 

1. Wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego  

i edukacji początkowej. 

2. Pogłębienie wiedzy dzieci na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej i budowanie w nich 

szacunku dla pracy innych, w nawiązaniu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej. 

§ 3 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z placówek przedszkolnych w województwie wielkopolskim. 
 

2. Każde dziecko może przygotować tylko jedną pracę.  

§ 4 

Wymagania prac konkursowych: 

1. Praca płaska, dowolna technika plastyczna (rysunek, praca malarska, grafika, collage itp.), format 

A4, ilustrująca wybrany przez dziecko zawód. 

2. Do każdej pracy plastycznej na odwrocie musi być dołączony „Formularz zgłoszeniowy”  

(w załączeniu) z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer i nazwa 

placówki, adres placówki, telefon placówki, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko rodzica lub 

opiekuna prawnego autora pracy oraz podpisana zgoda na publikację zdjęć i przetwarzanie danych 

osobowych. Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel oraz opiekun dziecka. Brak dołączonego 

do pracy „Formularza zgłoszeniowego” lub niepoprawne wypełnienie dyskwalifikuje pracę z 

konkursu. 

§ 5 

1.Prace konkursowe przesyłają przedszkola drogą pocztową lub dostarczają osobiście do 30 kwietnia 
2012 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
Al. Niepodległości 2 
61-874 Poznań 
 
 



   

 

Przekroczenie terminu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.  

2.W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach.  

3.Prace tworzone w konkursie nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś 

godność lub promujących przemoc.  

4.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.  

§ 6 

1. Dla dokonania oceny prac konkursowych zostanie powołane jury (Kapituła Konkursu), w skład 
której wejdą m.in.: 

- przedstawiciele Organizatorów 

- przedstawiciele Partnerów konkursu 

- ekspert merytoryczny (dyplomowany artysta z doświadczeniem pedagogicznym w pracy z dziećmi) 

2. Decyzje jury są ostateczne.  

§ 7 

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:  

1. merytorycznym - zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką  

2. wizualnym - wrażenia estetycznego  

3. inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu  

§ 8 

1.Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

I miejsce: zestaw klocków Lego i gra edukacyjna 

II miejsce: zestaw klocków Lego 

III miejsce: gra edukacyjna 

Oprócz nagród indywidualnych przyznanych Laureatom przez Kapitułę Konkursu za I, II i III miejsce 

przewidziane są także dodatkowe nagrody i wyróżnienia Organizatorów i Partnerów Konkursu. 

Ponadto przedszkola, z których nadesłane zostaną zwycięskie prace, otrzymają nagrody – 

niespodzianki.  

2.Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w maju. O dokładnym terminie i godzinie finału zwycięzcy 

zostaną poinformowani przez Organizatorów do 20 maja 2012 roku. Lista nagrodzonych ukaże się na 

stronie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu www.irpoznan.com.pl 

3.W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Katarzyną Rusin-Smolińską, e-mail: 

sekretariat@irpoznan.com.pl, tel. 61 8593534 lub Reginą Lissowską e-mail: r.lissowska@sig.info.pl 



   

 

§ 9 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji Konkursu  

i programu, publikacji wyróżnionych prac w materiałach edukacyjnych opracowywanych w ramach 

programu „Poznajemy zawody”, na stronie internetowej Organizatorów oraz stronach internetowych 

Patronów Konkursu. 

2. Publikacja może dotyczyć następujących pól eksploatacji: materiałów drukowanych, plakatów, 

banerów reklamowych, publikacji w Internecie oraz publikacji w formie książkowej. Przekazanie praw 

do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.  

3. O uczestnictwie dziecka w konkursie decydują rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. 

Przystąpienie przez dziecko do konkursu i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

„Formularza zgłoszeniowego” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców lub prawnych 

opiekunów na publikację prac i zdjęć z przebiegu konkursu oraz przetwarzanie danych osobowych i 

prac konkursowych w celach promocyjnych w ramach działań prowadzonych przez Wielkopolską Izbę 

Rzemieślniczą w Poznaniu  oraz Fundację Społeczeństwo i Gospodarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ZAŁĄCZNIK  DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO 

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - 

 

TYTUŁ PRACY (zawód) 

 

 

 

 

AUTOR (imię i nazwisko) 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

 

 

E-MAIL 

 

 

NUMER TELEFONU 

 

 

NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

NUMER TELEFONU 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA W PRZEDSZKOLU 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację prac i zdjęć z przebiegu konkursu oraz przetwarzanie danych 

osobowych i pracy konkursowej mojego dziecka w celach promocyjnych w ramach działań 

prowadzonych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Fundację Społeczeństwo  

i Gospodarka. 

 

                                                                                     …………………………………………………………………………………. 
                                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 


