
Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bukiet na Dzień Kobiet” 

Z radością informujemy, że II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny został rozstrzygnięty. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniale wykonane prace.  

Nauczycielom pragniemy podziękować za opiekę artystyczną i zaangażowanie w rozwijanie 

twórczości  i uzdolnień artystycznych dzieci.  

Na nasz konkurs wpłynęło 241 prac plastycznych z terenu całej Polski, z których 33 nie zostało 

zakwalifikowanych ze względu na niezgodność z wymogami regulaminu.  

Wyłonienie najlepszych było ogromnie trudnym wyzwaniem dla naszej komisji konkursowej.                   

Pod uwagę brana była samodzielność, oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania oraz ogólny 

wyraz artystyczny pracy.  

Po burzliwych obradach jury w składzie:  

• Marta Kluczka - nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Turzy Śl. 

• Angelina Otremba - nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Turzy Śl.  

• Magdalena Kłósek –przewodnicząca  Rady Rodziców ZSP w Turzy Śl.  

• Irena Mamcarczyk – florystka 
 

wyłoniło laureatów konkursu. Poniżej prezentujemy wyniki: 

 

KATEGORIA 3,4 – LATKI: 
 

I miejsce:    YEVHENIIA  BEKERSKA z Oddziały Przedszkolne Szkoła Podstawowa nr 5    

                     im. Dzieci Polskich w Pile 

II miejsce:   POLA  WOLSKA – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 Bydgoszczy 

III miejsce: EMILIAN  WILCZEK  - Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta  w Pasierbcu 

Wyróżnienia 3,4- latki: 

 

• IGA PALIWODA -  Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu 

• LENA PAŁKA -  Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy   

                                   Murowanej 

KATEGORIA 5,6-LATKI: 

I miejsce:  ALEKSANDRA BUJACZ  - Przedszkole nr 58 we Wrocławiu   

II miejsce: POLA MAJEWSKA  - Przedszkole nr 16 w Koszalinie 

III miejsce: SZYMON  DEKA – Niepubliczne Przedszkole „Filip i Maja” w Dąbrowie Górniczej 

Wyróżnienia 5,6- latki:  

• MARTYNA MODZELEWSKA -  Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Akademia Dobrego 

Startu” w Grajewie 

• PATRYCJA  KALISZ – Przedszkole w Nieboczowach 



Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie dzieci do  

udziału w konkursie. 

Zgodnie z regulaminem konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów i  autorów 

wyróżnionych prac oraz  podziękowania dla nauczycieli zostaną wysłane pocztą. 

Pozostałym uczestnikom konkursu dyplomy i podziękowania zostaną wysłane na podane  w kartach 

zgłoszenia adresy e-mail. 

 


