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Konkurs dla Rodziców / Opiekunów 

„Satysfakcj ę mam, z dzieckiem bawi ę się sam” 

III edycja 

REGULAMIN 

I. Cele: 

� uświadomienie rodzicom i nauczycielom celowości współpracy w 
projekcie na korzyść rozwoju dzieci 

� nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz  
ujednolicenie systemu oddziaływań na małego człowieka 

� znajomość zagadnień Białostockiego Programu Zabaw 
Fundamentalnych 

� zwiększenie efektywności pracy z własnym dzieckiem;  
� dzielenie się własnymi osiągnięciami wynikającymi z realizowania 

różnorodnych form zabawy w domu z małym dzieckiem (rozwijających 
kreatywność, inteligencje wielorakie oraz potencjał umysłowy); 

� wykorzystanie Zabaw Fundamentalnych w zabawach z własnym 
dzieckiem; 

� jakość i estetyka prac 
� systematyczność działań i realizację Białostockiego Programu Zabaw 

Fundamentalnych 
� różnorodność działań podejmowanych w domu z Białostockiego 

Programu Zabaw Fundamentalnych 
� aktywność całej rodziny w podejmowaniu działań w domu z 

Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych 
 
II.   Warunki uczestnictwa; 

1. Konkurs adresowany jest do Rodzin, Rodziców i Opiekunów oraz 

dzieci uczęszczających do Przedszkoli Samorządowych Miasta 



Białegostoku realizujących Białostocki Program Zabaw 

Fundamentalnych 

2. Rodzice / Opiekunowie wspólnie z dziećmi przygotowują prezentację 

w formie: albumu, kroniki lub pami ętnika  z prezentacją sposobów 

wspólnych zabaw dziecka i jego rodziców w domu z wykorzystaniem 

programu Zabaw Fundamentalnych.  

3. Konkurs b ędzie trwał od 10 marca 2015r. do 30 kwietnia 2015r.  

4. Prace rodzice b ędą musieli zło żyć do 30 KWIETNIA 2015r  w 

placówkach, do których uczęszczają ich dzieci. 

5. Do 10 MAJA 2015r w ka żdej placówce bior ącej udział w 

programie zostan ą powołane Komisje Konkursowe,  które wyłonią 

najbardziej aktywnych Rodziców realizacji Zabaw Fundamentalnych z 

dziećmi w domu, w oparciu o złożone prace.  

6. Komisja z każdego przedszkola wybierze dwie rodziny , w których 

najefektywniej przebiegała realizacja projektu. 

7. Listy wyłonionych laureatów w poszczególnych placówkach zostaną 

ogłoszone po posiedzeniu poszczególnych komisji na tablicy ogłoszeń 

w poszczególnych przedszkolach. Poszczególne komisje do 20 

MAJA 2015r. s ą zobowi ązane przesła ć informacje o laureatach 

konkursu do koordynatora projektu Małgorzaty Muszy ńskiej.  

8. Wytypowani przez poszczególne placówki laureaci konkursu 

otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone na Festynie 

Edukacyjnym w czerwcu 2015r.  

 

                                  


