
 

UWAGA  

ROZSTRZYGNIĘCIE  

KONKURSU PLASTYCZNEGO  

                                                                I MUZYCZNEGO 

                                                 – „Moja rodzina i ja”! 

                                                   - „Szansa na sukces” 

   Dnia 09.06.2022 r.  w naszej szkole,  podczas Rodzinnego Pikniku zostały rozstrzygnięte konkursy :  

Konkurs plastyczny – „Moja rodzina i ja”!, który  był skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. 

Celem przewodnim było: 

  uświadomienie ważnej roli rodziny w życiu każdego człowieka 

 wdrażanie do okazywania szacunku rodzicom 

 tworzenie poczucia emocjonalnych więzi rodzinnych 

 rozwijanie inwencji twórczej i fantazji dziecięcej, kreatywności  

 doskonalenie sprawności manualnych 

 wzbogacenie doświadczeń plastyczno- technicznych dzieci.  

W konkursie wzięło udział naprawdę wielu uczniów, ale cóż, musieliśmy wyłonić zwycięzców i tak 

powołane zostało jury w składzie: 

 

Pani wicedyrektor Anna Piwnik   

Pani kierownik ds. opiek. wych. Marta Modrzecka  

oraz organizatorzy konkursu pani Katarzyna Januszek i pani Ewa Borowska, które czuwały nad 

prawidłowością  dokonania oceny prac, które były poddane pewnym kryteriom tj.: 

 

 samodzielność wykonania 

 oryginalność i pomysłowość 

 staranność wykonania 

 wrażenie artystyczne  

Po obejrzeniu wystawy prac, która była zaprezentowana, 

również podczas pikniku Jury przedstawiło następujących 

zwycięzców konkursu: 

I- Miejsce zajęła praca Jacka Czerwińskiego ucznia klasy 3up. 
II- Miejsce zajęła praca Konrada Wieczorek  ucznia klasy 2a 
III- Miejsce zajęła praca Krzysztofa Bartosa ucznia klasy 7u 

 



Przyznano również dwa wyróżnienia, na  które zasłużyły prace: 

I- Sebastiana Kowalskiego  ucznia  klasy 2 pd. 
II-  Stanisława Pelikańskiego  ucznia klasy 3u 

 

                     

 

                                         

 

        W trakcie Rodzinnego pikniku,  odbył się również konkurs „Szansa na sukces”, w którym 

wzięli udział nasi najmłodsi koledzy i koleżanki  z oddziałów przedszkolnych oraz  uczniowie z różnych 



klas. Podczas konkursu można było zaprezentować swój występ solo, w duecie, grupie czy z klasą. Wszyscy 

uczestnicy zaprezentowali swoje ulubione utwory muzyczne, niektórzy przygotowali także piękną 

choreografię. Wszyscy byli zachwyceni występami, o czym mogły świadczyć gromkie brawa, wspólne 

śpiewanie, a także  łezka w oku rodziców, którzy podziwiali talent swoich pociech. 

Do rozstrzygnięcia konkursu po występach wszystkich wykonawców, zaproszono  jury w składzie: 

Pani dyrektor Elżbietę Fałek  

Pani wicedyrektor Annę Piwnik  

Pani kierownik ds. opiek. wych. Martę Modrzecką 

 

Jury miało trudne zadanie, aby spośród tak wspaniałych artystów wybrać „tego najlepszego”. Po burzliwej 

naradzie  wyłoniono zwycięzców, którymi zostali: 

 

I- Miejsce  Jan Tomczyk wychowanek grupy wychowawczej  I 

II- Miejsce Paweł Bielecki uczeń klasy  6 L 

III- Miejsce Szymon Gwizdała uczeń klasy 2a 

 

             

     Oczywiście  nie obyło się bez wyróżnień, które otrzymali:  

Aleksandra Kuboń uczennica klasy 2a  

oraz duet Kacper Moczulski i Piotr Bartos uczniowie klasy 7u 

                                    

               Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a tym którzy wzięli udział we wspólnej zabawie DZIĘKUJEMY !               

                                

                                                                                                    Opracowała: Ewa Borowska  

                                                                                                                           Katarzyna Januszek 


