
REGULAMIN   VIII  REJONOWEGO  KONKURSU  DLA  PRZEDSZKOLAKÓW 

„Ja też potrafię – dziecięcy świat wyobraźni w książeczce autorskiej” 

Podtemat: Dziecięca wrażliwość na piękno i dobro w twórczym poszukiwaniu  właściwych 

postaw, m.in.: szlachetności, zaangażowania  społecznego, dbałości o zdrowie, 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Konkurs polega na stworzeniu książeczki autorskiej przez dzieci, przy wsparciu i ukierunkowaniu 

nauczyciela. Sprzyja  twórczemu wykorzystaniu treści ważnych dla polskiej edukacji zawartych w KPOP 

na rok szkolny 2021 -2022.   

Konkurs daje możliwość tworzenia dzieciom, jak  również, zapoznania się z twórczością swoich 

rówieśników z innych przedszkoli. Daje też możliwość oceniania twórczości innych, przez co dzieci 

uzewnętrzniają  swoje emocje i upodobania.  

A. Informacje ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 

z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 10. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci  6 – letnie z placówek przedszkolnych lub zespołów 

szkolno-przedszkolnych zgłoszone przez nauczyciela. 

3. W konkursie mogą brać udział całe grupy przedszkolne lub utworzone zespoły dzieci. 

4. Książeczka powinna być opracowana na kartkach formatu A-4 

5. Strony książeczki muszą być ponumerowane.  

6. Ilustracje i okładka wykonana technikami plastycznymi płaskimi z wykorzystaniem, m.in.: 

farb plakatowych, akwarelowych, kredek, mazaków, itp. (wg uznania). 

7. Książeczkę należy spiąć klipsami (do łatwego demontażu celem skanowania). 

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z respektowaniem przepisów Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U.2021, poz. 1062) 

 

B. Cele konkursu: 

1. Zapoznanie dzieci z etapami powstawania książeczki. 

2. Rozbudzania zainteresowań czytelniczych. 

3. Rozwijanie twórczej aktywności dziecka. 

4. Umiejętność współpracy z rówieśnikami. 

5. Odczuwanie satysfakcji bycia twórcą. 

6. Dostrzeganie i przedstawianie pozytywnych i negatywnych zachowań. 

7. Rozpoznawanie i nazywanie emocji. 

 

C. Przebieg konkursu: 

1. Konkurs jest dwustopniowy. 

I etap  -  przedszkolny (jeżeli w placówce jest więcej grup lub zespołów uczestniczących  

w     konkursie). 

II etap – rejonowy. 

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje do 15.11.2021 r. poprzez wypełnienie i 

odesłanie do PODN w Kluczborku deklaracji udziału – załącznik nr 1. 



3. Nauczyciele placówek przedszkolnych biorących udział w konkursie opracowują cykl zajęć 

tworzenia książeczki autorskiej wg schematu: 

 Opracowanie z dziećmi tematu przewodniego., uwzględniającego KPOP na rok 

szkolny 2021-2022 

 Spisanie przez nauczyciela treści książeczki, której autorami są dzieci. 

 Tworzenie przez dzieci ilustracji do treści książeczki. 

 Nadanie tytułu książeczce. 

 Opracowanie ilustracji do okładki. 

 Wypisanie imion i nazwisk autorów książeczki (można dołączyć zdjęcie). 

 Składanie książeczki. 

4. W placówkach, w których zgłoszono więcej grup lub zespołów do konkursu, organizuje się 

komisję 

 I etapu. Zadaniem komisji jest wyłonienie dwóch najciekawszych książeczek wg  zasad 

określonych przez placówkę przedszkolną. 

5. Prace w formie książeczek przedszkola przesyłają na adres Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku: 46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 z dopiskiem 

„Konkurs dla przedszkolaków” do  28.01.2022 r. 

6. Książeczki konkursowe zostaną umieszczone na stronie internetowej  

www.podnkluczbork.pl  

do 14.02.2022 r.  Będą one do pobrania przez nauczycieli. 

7.  II etap – rejonowy przebiegał będzie również w II częściach: 

a) I – część 

PODN w Kluczborku powołuje komisję. Każdy członek komisji dokonuje oceny  

opracowań wg pięciu kryteriów. Każdemu kryterium  członek komisji przyznaje  punkty 

od 1 do 10. Pod uwagę brana jest łączna suma punktów  przyznana przez wszystkich 

członków komisji.   

Ocenie podlegać będzie:  

 Pomysł – temat przewodni 

 Uwzględnienie podtematu 

 Treść książeczki 

 Adekwatność ilustracji do treści 

 Spójność  treści z tytułem książeczki 

 Artystyczna jakość prac plastycznych 

 Estetyka wykonania książeczki 

b) II - część 

1.  Placówki, które zgłosiły się do konkursu zobowiązują się do oddawania w formie 

internetowej głosów na wyłonione  książeczki (umieszczone na stronie 

www.podnkluczbork.pl). 

2. Nauczyciele pobierają książeczki ze strony PODN i czytają je dzieciom. Wybierają 

trzy  książeczki, które najbardziej  podobały się dzieciom i przydzielają im miejsca; 

(I miejsce -3 punkty, II miejsce- 2 punkty, III miejsce 1 punkt.)  

3. Swoją ocenę książeczek zapisują w karcie do głosowania internetowego  i wysyłają 

do organizatora konkursu na adres e- mail:   d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl  

(karta do głosowania umieszczona na stronie www.podnkluczbork.pl) 

http://www.podnkluczbork.pl/
http://www.podnkluczbork.pl/
mailto:d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl


4. Czas głosowania upływa 15.04.2022 r. (Swoje głosy oddają wszystkie grupy 

przedszkolne, które brały udział w konkursie) 

5. Łączna suma punktów, pochodzących od członków komisji i  biorących udział w 

konkursie przedszkoli,  wyznaczy zwycięzców konkursu. 

6. Przy kwestiach spornych, decydujący głos ma komisja PODN. 

7. Rozstrzygniecie konkursu 28.04.2022 r. w PODN w Kluczborku. 

D. Dokumentacja: 

1. Protokół 

2. Prace dzieci 

3. Pisma przychodzące i wychodzące 

4. Listę zgłoszonych do konkursu dzieci wraz ze zgodami rodziców o udziale dzieci  

w konkursie (zał.1,2) 

5. Karta głosowania internetowego 

E. Ustalenia końcowe: 

1. Organizator ma prawo dokonywać w niniejszym regulaminie zmian po zasięgnięciu opinii 

współorganizatorów. 

2. Wydatki związane z organizacją konkursu pokrywają: 

 Dotacje budżetowe 

 Instytucje wspomagające 

                                                                                                           
Koordynator konkursu 

Dorota Błaszkiewicz  
                                                                                                            Doradca metodyczny 

                                                                                                            wychowania przedszkolnego 
                                                                                                           

 

  



Załącznik nr 1 

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

      pieczęć podłużna przedszkola                                                                                                   miejscowość, data 

 

                                                           POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

                                                        46-200 Kluczbork, Mickiewicza 10                                                             

ZGŁOSZENIE 

 do VIII REJONOWEGO KONKURSU DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

„Ja też potrafię – dziecięcy świat wyobraźni w książeczce autorskiej” 

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

                                                       nazwa przedszkola 

w  .................................................................................................................................................................................... 

                                                                                    (adres przedszkola) 

 (proszę wypisać drukowanymi  literami ): 

nazwisko i imię dziecka nauczyciel/e przygotowujący  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 
                                                                   dyrektor przedszkola 

proszę przesłać do 15.11.2021 r. na adres:  PODN ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork 



Załącznik nr 2 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

□* Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego  

 

……………………………………………………………………..………………………………….. 
                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                    /nazwa szkoły/ 

w ………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                 /nazwa konkursu/ 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu 

dziecku/podopiecznemu udział w konkursie. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego  

w formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) 

ze zm. 
 

Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do wycofania 

zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie. 

 

 

 

         ……………………………. 
                                                                                                                                                 /czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe 



 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Dla uczestników konkursu dla przedszkolaków 

„Ja też potrafię – dziecięcy świat wyobraźni w książeczce autorskiej” 

Nazwa głosującej 

placówki  i nazwa 

grupy 

 

Numer pracy 

konkursowej 

Tytuł wytypowanej książeczki Przyznane 

punkty 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Warunki głosowania: 

1. W głosowaniu uczestniczą placówki, które zgłosiły udział w konkursie. 

2. Jeżeli z placówki przedszkolnej w konkursie brały dwie grupy dziecięce, to każda 

grupa głosuje osobno. 

3. Po zapoznaniu dzieci z wszystkimi opracowaniami książeczek, dzieci wybierają trzy, 

które według nich najbardziej im się podobały, i przyznają od 1 do 3 punktów  

(I miejsce – 3 pkt., II miejsce 2 pkt., III miejsce – 1 pkt.) 

4. Dzieci w placówkach, nie głosują na swoją książeczkę. 

5. W karcie do głosowania wpisujemy: nazwę głosującej placówki oraz nazwę grupy 

dziecięcej, numer  pracy konkursowej, tytuł wytypowanej książeczki oraz przyznane 

punkty. 

6. Karta do głosowania jest do pobrania na stronie www.podnkluczbork.pl 

7. Wypełnioną kartę przesyłamy do15.04. 2022 r., na adres  e-mail :  

d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl 

8. Mile widziane są również wypowiedzi dzieci uzasadniające ich wybór. 

 

 

http://www.podnkluczbork.pl/
mailto:d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl

