
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA ŚWIETLIC SZKOLNYCH MIASTA 
LUBLIN  „CHOĆ NIEWIELE LATEK MAM, TO O ZDROWIE  SWOIE DBAM”  

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie 

                       mgr. Kamila Mizińska 

                       mgr. Monika Krukowska 

                       mgr. Agnieszka Borowiec 

                       mgr. Magdalena Mordel  

Cele konkursu: 

- Propagowanie zdrowego trybu życia, urozmaiconego w warzywa, owoce i inne cenne 
składniki codziennej diety. 

- Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. 

- Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 

- Rozwój świadomości zdrowotnej dzieci. 

- Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne w różnych 
technikach plastycznych. 

Regulamin konkursu: 

- Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkolnych miasta 
Lublin. 

- Praca ma być wykonana techniką dowolną w formacie  A3.  

- Każda praca musi być opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, dane szkoły do której chodzi 
dziecko, imię i nazwisko nauczyciela – wychowawcy. 

- Do każdej pracy należy dołączyć  załącznik nr 1. 

- Każdy wychowawca może zgłosić dowolną ilość prac samodzielnie wykonanych przez dzieci.  



- Przy ocenianiu pod uwagę będą brane: pomysłowość, walory estetyczne, samodzielność, 
zgodność z tematem.  

- Prace należy składać do 4 października 2021 roku. w świetlicy SP2:ul. Mickiewicza 24, 20-
433 Lublin SALA B 

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły: www.2sp.lublin.pl do końca 
października 2021 roku. 

- Laureaci konkursu dostaną nagrody oraz dyplomy, natomiast nauczyciele podziękowania. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.2sp.lublin.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka w podanym zakresie: 

imię, nazwisko, klasa, wiek dziecka, adres placówki do której dziecko uczęszcza 

przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. Mickiewicza 24, 
20-433 Lublin 

w celu wykorzystywania ich podczas organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 
im. Jana Kochanowskiego w Lublinie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego  
„Choć niewiele latek mam, to o zdrowie swoje dbam”.  

Wyrażam również zgodę na fotografowanie pracy mojego dziecka i umieszczanie 
zarówno jej, jak i danych dziecka oraz jego wieku na stronach internetowych 
zarządzanych przez szkołę.  

Potwierdzam, że wykorzystywanie danych osobowych dziecka zgodnie z niniejszym 
oświadczeniem nie narusz niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

 

 

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

………………………………………………………………………………………………… 

                               (imię, nazwisko dziecka, wiek, klasa, szkoła) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                             (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


