
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8:  

Zorganizowanie w ramach tygodnia POLSKA ZŁOTA JESIEŃ (może to być inna 

pora roku, zależnie od czasu, w jakim będzie realizowane zadanie),  ogólnoszkolnego 

konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pod tytułem 

„Jesienny spacer” dla uczniów, gdzie wygranego wyłonią uczniowie poprzez 

głosowanie. Ocena na podstawie zdjęć prac plastycznych oraz zestawienia głosów 

przesłanych do jury konkursu.   

Organizator: Świetlica Szkolna 

Prowadzący: p. Aldona Drobnica, p. Ewelina Lebda 

Uczestniczy: uczniowie klas I-III 

 

 Dnia 16 stycznia 2017 roku, w ramach tygodnia RUCH TO ZDROWIE został 

ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III  pod hasłem „Zimowe zabawy”. 

Nauczyciele zachęcali uczniów do prezentacji swoich zdolności poprzez przedstawienie prac 

plastycznych  z zastosowaniem różnorodnych technik .W ciągu dwóch tygodni tj. od 16 do 27 

stycznia 2017 roku wpłynęło 56 prac konkursowych, które zaprezentowano na wystawie tuż 

po feriach. Do stworzenia prac dzieci wykorzystały różnorodne materiały. Prócz 

standardowych takich jak papier, tektura, czy plastelina, pojawiły się też prace z 

wykorzystaniem waty, folii aluminiowej, plastikowych opakowań czy nawet pereł i popcornu. 

Każda praca otrzymała indywidualny numer, zadbano o zachowanie anonimowości. W dniach 

15 – 17 lutego 2017 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie mogły głosować na 

najpiękniejszą pracę konkursową. Zasady głosowania widniały na urnie, ale i zostały 

przypomniane przez szkolne radio Gadu-Gadu w ostatnim dniu głosowania. Komisja 

konkursowa w składzie p. Aldona Drobnica i p. Ewelina Lebda dnia 17 lutego 2017 roku o 

godzinie 15:00 zakończyła głosowanie, podliczyła oddane głosy.  

 Przyznano 1,2,3 miejsce oraz trzy wyróżnienia dla uczniów, którzy uzyskali największą 

liczbę głosów. Uczniowie otrzymali nagrody w postaci książek, dyplomów, artykułów  

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek w postaci ołówka lub notesu oraz 

cukierków, które mamy nadzieję zmobilizowały do uczestnictwa w dalszych etapach 

konkursu. 

„Zimowe zabawy” to drugi z czterech etapów konkursu pod nazwą CZTERY PORY ROKU.  



Jesienią na przełomie października i listopada 2016 roku w ramach tygodnia POLSKA 

ZŁOTA JESIEŃ przeprowadzono konkurs pod nazwą „Jesienny spacer”, w którym uczniowie 

zaprezentowali swoje prace plastyczne, a do stworzenia których, prócz papieru wykorzystali 

głównie materiał przyrodniczy taki jak: liście, szyszki żołędzie, pestki dyni, wrzos, gałązki. 

Wpłynęło blisko sto prac konkursowych. 

Laureaci otrzymali m.in. świecące długopisy, notesy, zeszyty, słodycze. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali upominki (plany lekcji i ozdobne gumki do mazania). 

 



 


