
Konkursu „Zdrowym być” 
 

Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszynach, Przedszkole 

Niepubliczne „Wesołe Maczki” w Olszynach 
Adresaci: Przedszkola i oddziały przedszkolne z gminy Wojnicz. 
 

Cele: 

- promowanie zdrowego żywienia, 
- upowszechnianie zdrowego trybu życia, 

- promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, 
- nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami. 
 

Konkurs składa się z dwóch części: 

I. Konkursu plastycznego dotyczącego promocji zdrowia. 
II. Olimpiady Przedszkolaka. 
 

REGULAMIN: 

 
I. Konkurs plastyczny 
 

1. Przedszkole/odział przedszkolny przesyła 1 pracę zbiorową 

reprezentującą daną placówkę. 
2. Prace wykonane są w dowolnej technice płaskiej, format A3. 

3. Tematyka prac dotyczy zdrowia w jego różnych aspektach tj. dieta, 
ruch, profilaktyka itp. 

4. Ocena: 
- samodzielność wykonania pracy przez dziecko, 

- nietuzinkowe podejście do tematu, 
- zgodność pracy z tematem. 

5. Jury: prace plastyczne oceniać będzie komisja w składzie: 
Stanisław Kusiak – przewodniczący ZCK w Zakliczynie 

Agnieszka Szułakiewicz – nauczyciel plastyki w ZSP w Olszynach 
Małgorzata Jamróg – przedstawiciel Stowarzyszenia im. Ks. Lucjana 

Morawskiego. 
6. Nagrody: 

- Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę dla grupy. 

7. Punktacja drużynowa Konkursu plastycznego: 
- I miejsce – 10 pkt, 

- II miejsce – 7 pkt, 
- III miejsce – 5 pkt, 

- wyróżnienie – 2 pkt. 
 

II. Olimpiada Przedszkolaka. 
 

1. Drużyna reprezentująca przedszkole/oddział przedszkolny składa się 
z pięciu zawodników + jeden zawodnik rezerwowy. 

2. Drużyna posiada jednolite stroje. 
3. W zawodach uczestniczy pięciu zawodników. 

4. Konkurencje: 
- bieg z przeszkodami 10m (przeskok nad płotkiem 20cm, przejście 

pod drążkiem wysokość 80cm, przejście przez 4 obręcze ustawione 
pionowe), 



 

- rzut do celu wiszącego na wysokości 50cm z odległości 2m (3,4-
latki) 3m (5-latki). 

- przejście po ławeczce (3m), 
- przeciągnięcie się po ławeczce (3m) z użyciem rąk, 

- przejście po drabince poziomo 3m. 
5. Ocena: 

- czas wykonania ćwiczenia przez drużynę, 
- ustawienie drużyny po zakończeniu konkurencji, 

- okrzyk drużyny, 
- poprawność wykonywania konkurencji. 

6. Drużynie asystuje nauczyciel/wychowawca. 
7. Sędzia główny zawodów: Michał Kot – nauczyciel wychowania 

fizycznego ZSP w Olszynach. 

8. Nagrody: 
- zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymają medale (złoto, srebro, 

brąz).  
9. Punktacja drużynowa Konkursu plastycznego: 

- I miejsce – 10 pkt, 
- II miejsce – 7 pkt, 

- III miejsce – 5 pkt. 
 

Postanowienia końcowe: 
- Zwycięskie przedszkole otrzyma pamiątkowy puchar. 

- Każdy uczestnik Konkursu „Zdrowym być” otrzyma pamiątkowy dyplom. 
- Wychowawca każdej grupy przedszkolnej uczestniczącej w Konkursie 

„Zdrowym być” otrzyma pamiątkowy dyplom. 
- Rodzice, opiekunowie, rodziny zawodników pozostają w strefie kibica. 
 

Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia. 
2. Nasz adres: Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Maczki”, 32-831 

Olszyny 29. 
3. Zgłoszenia przedszkola należy dokonać do 30 kwietnia 2015 r. 

4. Jeżeli zgłoszenia dokonano w formie elektronicznej, z pracą 
plastyczną lub w dniu Olimpiady Przedszkolaka należy dostarczyć 

oryginał zgłoszenia. 
5. Prace plastyczne należy dostarczyć do 15 maja 2015 r. 

(niedostarczenie pracy plastycznej w tym terminie powoduje 
dyskwalifikację przedszkola z uczestnictwa w Olimpiadzie 

przedszkolaka). Każda praca plastyczna powinna być opisana na 
odwrocie: nazwa grupy, wiek dzieci, imię i nazwisko nauczyciela. 

 

Terminarz: 

30 kwietnia 2015 r. – ostateczny termin zgłoszeń grupy 
15 maja 2015 r. – ostateczny termin dostarczenie prac plastycznych 

30 maja 2015 r., godz. 10.00 – Olimpiada, wystawa pokonkursowa, 
podsumowanie Konkursu „Zdrowym być”, rozdanie nagród. 

 
Koordynator Konkursu: Anna Kusek, email: wesolemaczki@gmail.com, tel. 

530886929 
 

mailto:wesolemaczki@gmail.com

