
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„ZDROWO JEDZ i ĆWICZ”  

W RAMACH VI EDYCJI PROJEKTU „CZYSTA MAŁOPOLSKA” 

 
ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1 

Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wojewódzki 

Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

§ 2 

1. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

2. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, 

ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach VI edycji Projektu „Czysta Małopolska”. 

 

§ 3 

Cele konkursu: 

1) Upowszechnienie wiedzy o zdrowym i racjonalnym odżywianiu i aktywności 

fizycznej wśród dzieci przedszkolnych i uczniów. 

2) Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania i dbałości o aktywność fizyczną. 

3) Wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. 

4) Poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego odżywiania i aktywności 

fizycznej. 

 

 

 

§ 4 

1. Przedmiotem konkursu plastycznego jest plakat dotyczący zdrowego odżywiania 

i aktywności fizycznej.  

2. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. 

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 

1) przedszkola; 

2) klasy I- IV szkoły podstawowe; 

3) klasy V-VIII szkoły podstawowe. 



4. W konkursie przewidziane są dwa etapy: 

1) etap rejonowy – przeprowadzany w każdej Delegaturze Kuratorium Oświaty,                 

w którym wyłonione zostaną po trzy najlepsze prace z każdej kategorii (finaliści 

konkursu); 

2) etap wojewódzki – w którym spośród finalistów etapu regionalnego w każdej 

kategorii wyłonione zostaną 3 najlepsze prace w Województwie Małopolskim 

(laureaci konkursu). 

 

§ 5 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane 

przez stronę internetową Kuratorium Oświaty w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl           

w zakładce „Edukacja ekologiczna”. 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

§ 6 

1. Udział w konkursie plastycznym polega na przedstawieniu pracy plastycznej 

nt. zdrowego odżywiania pt. „Zdrowo jedz i ćwicz”. 

2. Z przedszkola lub danego typu szkoły można przesłać najwyżej dwie najlepsze prace. 

3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną. 

4. Praca konkursowa powinna mieć wymiar A3. 

5. Do pracy należy dołączyć jej zdjęcie wykonane w formacie jpg.  

6. Nadesłana praca musi być przygotowana specjalnie na Konkurs, wcześniej 

niepublikowana. 

7. Zdjęcie pracy należy nagrać na płytę CD wraz z opisem zawierającym: tytuł pracy, 

imię i nazwisko autora, nazwę przedszkola lub szkoły. 

8. Do płyty należy dołączyć w formie papierowej:  

1) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu); 

2) oświadczenie dyrektora przedszkola/szkoły, że posiada zgody rodziców na 

prezentowanie i rozpowszechnianie prac plastycznych dzieci/uczniów w obrębie 

organizowanego konkursu plastycznego „Zdrowo jedz i ćwicz” w ramach VI 

edycji projektu „Czysta Małopolska” (załącznik nr 2 do regulaminu); 

3) oświadczenie dyrektora przedszkola/szkoły, że posiada zgody rodziców na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) w obrębie organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie konkursu 

plastycznego „Zdrowo jedz i ćwicz” w ramach VI edycji projektu „Czysta 

Małopolska ( załącznik nr  3 do regulaminu). 

 

 

 

§ 7 

http://www.kuratorium.krakow.pl/


1. Plakat należy przesyłać do 28 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu) do komisji 

rejonowej z siedzibą w Delegaturze Kuratorium Oświaty, właściwej danemu 

przedszkolu/szkole, z dopiskiem „Czysta Małopolska – konkurs plastyczny”. 

2. Komisja rejonowa ocenia przesłane prace plastyczne i wyłania trzy najlepsze, z każdej 

kategorii, które uzyskały największą liczbę punktów. Wyłonione dzieci przedszkolne 

i uczniowie uzyskują miano finalisty. 

3. Prace finalistów wraz z protokołem komisja rejonowa przekazuje w terminie do 

 15 marca 2019 r. do komisji wojewódzkiej na adres: Delegatura Kuratorium 

Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice. 

4. Komisja wojewódzka ocenia przesłane prace do 31 maja 2019 r., wyłaniając  

w każdej kategorii 3 laureatów, których prace uzyskały największą liczbę punktów. 

5. Komisje rejonowe powołuje Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  

w Krakowie oraz Dyrektorzy Delegatur.  

6. Komisję wojewódzką powołuje Małopolski Kurator Oświaty. 

7. Komisja wojewódzka ogłasza listę finalistów i laureatów na stronie internetowej 

www.kuratorium.krakow.pl . 

8. Finaliści rejonowi otrzymają dyplomy, a laureaci wojewódzcy - dyplomy i nagrody.   

9. Rozstrzygnięcia rejonowej i wojewódzkiej komisji konkursowej są ostateczne. 

Nie przysługuje od nich odwołanie. 

10. Wręczenie dyplomów nagród nastąpi podczas uroczystości podsumowania VI edycji 

projektu „Czysta Małopolska”.  

§ 8 

Przesłane prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) kreatywność oraz oryginalność pracy plastycznej (0 – 10 pkt.); 

2) różnorodność pomysłów ( 0 – 5 pkt.); 

3) poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji ( 0 – 3 pkt.); 

4) walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne ( 0 – 3 pkt.); 

5) przejrzysty i uporządkowany układ pracy ( 0 – 3 pkt.). 

 

§ 9 

1. Prace plastyczne dzieci i uczniów nie będą zwracane autorom. 

2. Zdjęcia prac laureatów wojewódzkich zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

3. Kuratorium Oświaty zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu  

do celów edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub  

w całości - z zachowaniem praw autorskich. 

 

§ 10 

Szczegółowych informacji w zakresie konkursu udziela: 

Barbara Gancarczyk – starszy  wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura 

w Wadowicach tel.: 33 873 13 24, e-mail: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl 

 

 

http://www.kuratorium.krakow.pl/
mailto:barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl


Załącznik nr 1 do regulaminu 

konkursu plastycznego  

„Zdrowo jedz i ćwicz” 

w ramach VI edycji projektu „Czysta Małopolska” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS PLASTYCZNY  

„ZDROWO JEDZ I ĆWICZ”  

W RAMACH VI EDYCJI PROJEKTU „CZYSTA MAŁOPOLSKA” 

 

Tytuł pracy plastycznej 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

Nazwa przedszkola/szkoły 

 

 

 

Adres przedszkola/szkoły 

 

 

 

Adres e-mailowy przedszkola/szkoły 

Telefon przedszkola/szkoły 

 

 

 

Imię i nazwisko Dyrektora przedszkola/szkoły 

 

 

 

Imię i nazwisko przedszkolnego/szkolnego 

koordynatora projektu 

 

 

 

Zgoda autora na bezpłatne wykorzystanie pracy 

w druku, publikacji internetowej, 

wyeksponowania w innych miejscach w celu 

prezentacji wyników konkursu 

 

 

 

 

 

…………………….………….. 

Pieczęć i podpis 

Dyrektora przedszkola/szkoły 



Załącznik nr 2 do regulaminu 

konkursu plastycznego  

„Zdrowo jedz i ćwicz” 

w ramach VI edycji projektu „Czysta Małopolska” 

 

 

  

OŚWIADCZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY 1) 

 

Oświadczam, że posiadam zgody rodziców na prezentowanie i rozpowszechnianie 

prac plastycznych dzieci/ uczniów w obrębie organizowanego konkursu plastycznego 

„Zdrowo jedz i ćwicz” w ramach VI edycji projektu „Czysta Małopolska”. 

  

 

 

…………………….………….. 

Data, pieczęć i podpis 

Dyrektora przedszkola/szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 do regulaminu 

konkursu plastycznego  

„Zdrowo jedz i ćwicz” 

w ramach VI edycji projektu „Czysta Małopolska” 

 

 

  

OŚWIADCZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY 1) 

 

Oświadczam, że posiadam zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w obrębie organizowanego przez Kuratorium Oświaty 

w Krakowie konkursu plastycznego „Zdrowo jedz i ćwicz” w ramach VI edycji projektu 

„Czysta Małopolska”. 

 

 

 

…………………….………….. 

Data, pieczęć i podpis 

Dyrektora przedszkola/szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) niepotrzebne skreślić 


