
Regulamin Międzyprzedszkolny 

Konkursu Plastycznego 

 

Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej 

im. bł. Bolesławy Lament w Łowiczu 

zaprasza do udziału w konkursie 

związany z Dniem Misyjnym Przedszkola 

i Akcją Charytatywną na rzecz Misji Afrykańskich 

obchodzonym w Kościele Św. Ducha 23 października 2022 r. 

 

 pt. „Misja na piątkę. Piątka na misję”. 

  

 

CELE KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

1. Rozwijanie w dzieciach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i 

młodzieżą w najuboższych krajach świata. 

2. Jedność z dziećmi z programu „Adopcja Afrykańska” : Philippa z Kenii – pomoc w 

nauce dziecka afrykańskiego. 

3. Integracja dzieci wokół idei otwartości na inne kultury i tolerancji. 

4. Uwrażliwianie społeczności przedszkolnych do podejmowania różnorodnych 

inicjatyw charytatywnych i misyjnych. 

5. Poznanie  i przybliżenie rzeczywistości misyjnej i pracy polskich misjonarzy i 

misjonarek w placówkach misyjnych. 

6. Integracja rodzin poprzez uczestnictwo w konkursie. 

7. Zachęcanie do udziału w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i religijnych. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. W konkursie mogą wziąć udział wychowankowie przedszkoli publicznych i 

niepublicznych z terenu Miasta i Gminy Łowicz. 



2. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie dwie prace wykonane w 

dowolnej technice i formie. 

3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zrobienie pracy plastycznej w grupie lub 

indywidualnie (praca grupowa lub indywidualna z nauczycielem bądź rodzicem. 

4. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. bł. 

Bolesławy Lament w Łowiczu, w terminie do 17.10.2022 r., wraz z załączoną 

metryczką (załącznik nr 2). 

 

KRYTERIA OCENIANIA: 

Organizator oceniać będzie: 

1. Zgodność pracy z tematem konkursu. 

2. Poziom estetyczny i artystyczny wykonanej pracy. 

3. Pomysłowość i oryginalność. 

4. Wszystkie prace zostaną nagrodzone oraz mogą być wyłonione miejsca lub 

wyróżnienia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator przyzna nagrody za udział w Konkursie. 

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 23.10.2022 r. po Mszy Świętej Misyjnej w 

Kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Łowiczu. 

Rodzice, prawni opiekunowie dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na 

zamieszczenie imienia i nazwiska, a także zdjęć dzieci na stronie internetowej Przedszkola 

Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. bł. Bolesławy Lament w Łowiczu oraz innych 

mediach. (załącznik Nr1). 

Szczegółowych informacji udzielają telefonicznie: 

Anita Filipowicz 608 404 770 

Karolina Bielecka 784 940 290 

 

 


