
 
Świetlica przy Szkole Publicznej nr 2 w Pleszewie corocznie 

organizuje konkurs pt.: „Jesienny bukiet dla Królowej Jadwigi”. Tego roku 
organizujemy jubileuszową 30 edycję konkursu w nieco odmienionej formie 
o następującym temacie: 

„JESIENNY OBRAZ KWIATOWY 

DLA KRÓLOWEJ JADWIGI” 

 Mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie następujące 
szkoły:  Szkołę Podstawową nr 1 w Pleszewie, Szkołę Podstawową nr 2 w 
Pleszewie,  Szkołę Podstawową nr 3 w Pleszewie, Szkołę Podstawową w 
Kowalewie, Szkołę Podstawową w Lenartowicach, Szkołę Podstawową  
w Taczanowie Drugim oraz Publiczne Przedszkole w Brzeziu. 

Jesień to iście królewska pora roku, która mieni się tysiącem barw, a 
w darze składa nam najpiękniejsze podarunki, z których możemy przy 
odrobinie fantazji stworzyć najcudowniejsze obrazy. 

Liczymy na aktywne włączenie się uczniów wraz z opiekunami do wspólnej „jesiennej zabawy” 
układania najpiękniejszych kompozycji. Mamy nadzieję, że sprawi ona wszystkim dużo radości. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  
i przedszkola 

Będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: 
Kategoria I – uczniowie klas I – III oraz przedszkole 
Kategoria II – uczniowie klas IV – VI 

Kategoria I: 
 uczestnicy wykonują wspólny obraz na sztywnym kartonie o formacie kartki A3 w swoich klasach 

(tylko z suchych roślin dekoracyjnych oraz ), 
 obraz może przedstawiać portret Królowej Jadwigi lub atrybuty królewskie: berło, koronę bądź 

królewskie jabłko, wykonane z kwiatów i naturalnych darów jesieni, 
 należy uzupełnić metryczkę pracy do konkursu (załączoną do regulaminu) i podkleić tył pracy 

metryczką, 
 wychowawcy dostarczają do świetlicy szkolnej ZSP nr 2 w Pleszewie do 30 października br. do 

godz. 16.00. 
Kategoria II: 

 projekt obrazu kwiatowego uczestnicy wykonują w zespołach max. 3 osobowych, 
 obraz może przedstawiać portret Królowej Jadwigi lub atrybuty królewskie: berło, koronę bądź 

królewskie jabłko, wykonane z kwiatów i naturalnych darów jesieni, 
 uczestnicy wykonują wspólny obraz na sztywnym kartonie o formacie kartki A3 w swoich klasach 

(tylko z suchych roślin dekoracyjnych oraz ), 
 należy uzupełnić metryczkę pracy do konkursu (załączoną do regulaminu) i podkleić tył pracy 

metryczką, 
 opiekunowie grup dostarczają obrazy do świetlicy szkolnej ZSP nr 2 w Pleszewie  

do 30  października br. do godz. 16.00 
 

Uwaga!!! 
Do wykonania bukietów nie mogą być wykorzystane świeże roślinny, sztuczne kwiaty oraz dynia. 
 

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród  
i dyplomów nastąpi w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 9.00  
w świetlicy szkolnej ZSP nr 2 w Pleszewie. 

3. W skład jury konkursu wejdą: 
 Dyrektor ZSP nr 2 p. Romana Kaczmarek, 
 Kierownik świetlicy ZSP nr 2 p. Agnieszka Nadobna, 
 Wychowawcy świetlicy ZSP nr 2: p. Magdalena Machowska i Karolina Bocheńska-

Świdowicz,  
 Nauczyciele plastyki ZSP nr 2 . 



 
 

 


