
REGULAMIN „KREATYWNYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH” 2021  

ORGANIZATOR 

Organizatorem projektu edukacyjnego pod nazwą „Kreatywne Warsztaty Artystyczne” jest 

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie mieszczący się przy ul. Kościuszki 41 

CELE PROJEKTU 

1. Kształcenie u dzieci zdolności manualnych, wyobraźni, kreatywności, postrzegania 

przestrzennego 

 

2. Nauka dobrej organizacji, samodzielności, pracy w zespole oraz wspieranie procesu 

logicznego myślenia 

3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej 

4. Poszukiwanie różnorodnych rozwiązań artystycznych, ciekawych materiałów oraz technik 

plastyczno-technicznych 

 

5. Otrzymanie porcji solidnej wiedzy praktyczno-teoretycznej przy jednoczesnej zabawie  

i wykonywaniu ciekawych działań twórczych przez dzieci 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Projekt edukacyjny pod nazwą ”Kreatywne warsztaty artystyczne” skierowany jest  

do przedszkoli (zerówki w przedszkolach oraz szkołach podstawowych) oraz I – III szkół 

podstawowych z powiatu pruszkowskiego. 

2. Z uwagi na trwający reżim sanitarny i wynikający z niego brak możliwości organizowania 

warsztatów dla większych grup w tym roku szkolnym projekt będzie realizowany zamiast 

warsztatów stacjonarnych w formie zdalnej poprzez: 

- przekazywanie nauczycielom ciekawych materiałów dydaktycznych wizualno-tekstowych  

o charakterze instruktażowo-inspiracyjnym drogą elektroniczną 

- wyłonienie pracy miesiąca spośród wszystkich nadesłanych do nas prac dzieci (autor otrzyma 

pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową) 

- publikację relacji fotograficznych z zajęć przeprowadzonych przez nauczycieli z daną klasą 

 w przedszkolu/szkole na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie 

oraz na profilach społecznościwoych placówki na Facebooku oraz Instagramie 

3. Zapisu klasy/grupy przedszkolnej na „Kreatywne Warsztaty Artystyczne” może dokonać 

wyłącznie nauczyciel klasy/grupy przedszkolnej poprzez wypełnienie kompletu dokumentów 

dostępnych na naszej stronie i dostarczenie ich do Sekretariatu w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Pruszkowie w kopercie z dopiskiem „Kreatywne Warsztaty Artystyczne – 

zgłoszenie klasy”/”Kreatywne Warsztaty Artystyczne – zgłoszenie grupy przedszkolnej”.  

 

 



4. Komplet dokumentów powinien zawierać: 

- formularz zgłoszeniowy  

- zgody rodziców na wykorzystywanie wizerunku dzieci przez Młodzieżowy Dom Kultury 

 w Pruszkowie 

5. Dokumenty dostarczone po upływie terminu będą brane pod uwagę w kolejnym miesiącu. 

6. Zapisy nie są przyjmowane drogą telefoniczną. 

7. Nauczyciel może zdecydować się na udział swoich uczniów/podopiecznych w dowolnej 

liczbie proponowanych warsztatów. Nie ma żadnych ograniczeń w tym temacie. 

8. Po przeprowadzeniu zajęć nauczyciel jest zobowiązany przesłać drogą elektroniczną zdjęcia 

z przeprowadzanych warsztatów w klasie/przedszkolu w formie podania linku zawierającego 

pliki z następującymi fotografiami : 

- 5 zdjęć z przeprowadzonych warsztatów (wyłącznie z widocznymi twarzami dzieci 

posiadających pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na niekomercyjne wykorzystanie 

ich wizerunku przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie na stronie internetowej 

placówki w celach promocji placówki i organizowanych przez nią działań edukacyjnych  

na rzecz dzieci – druk do pobrania na www.mdkpruszkow.pl w zakładce „WYDARZENIA”) 

 

- 5 zdjęć najlepszych prac wybranych przez nauczyciela (wytypowanych może zostać 

maksymalnie 5 prac) 

9. Nauczyciel przesyła plik ze zdjęciami drogą elektroniczną w formie linku zawierającego 

fotografie wyłącznie na adres e-mail: abacmaga@mdkpruszkow.pl 

10. Nie przyjmujemy zdjęć prac z plikami wysyłanymi jako załączniki do e-maila.  

11. Pliki ze zdjęciami dostarczone po upływie danego terminu nie będą brane pod uwagę 

przy wyłanianiu pracy miesiąca. 

TEMATYKA WARSZTATÓW 

W bieżącym roku szkolnym tematyka „Kreatywnych Warsztatów Artystycznych będzie 

obejmować: 

� Kolorowe laurki – luty 2021 

� Wiosenne zegary – marzec 2021  

� Geometryczne wazony – kwiecień 2021 

� Upcyklingowe rzeźby – maj 2021 

� Słoneczne zakładki – czerwiec 2021 

 

http://www.mdkpruszkow.pl/


WAŻNE TERMINY 

- do 10 dnia każdego miesiąca – przyjmowanie zgłoszeń 

- 15 dnia miesiąca –  przesyłanie materiałów dydaktycznych nauczycielom 

- do 25 dnia miesiąca – ostateczny termin przesyłania zdjęć prezentujących wybrane prace 

dzieci oraz proces twórczy na warsztatach w szkole/przedszkolu  

- do 5 dnia kolejnego miesiąca – ogłoszenie pracy miesiąca przez Jury powołane przez 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie na stronie internetowej placówki 

www.mdkpruszkow.pl 

NAGRODY 

Projekt w bieżącym roku szkolnym zakłada wyłanianie pracy miesiąca przez Jury 

Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie spośród zdjęć prac wytypowanych podczas etapu 

klasowego przez nauczycieli szkolnych/przedszkolnych. Autor najlepszej pracy otrzyma 

pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową, która będzie do odbioru w Sekretariacie  

w godzinach 8.00 – 16.00 wyłącznie przez okres 30 dni od momentu podania zwycięzcy  

do publicznej wiadomości na stronie internetowej placówki www.mdkpruszkow.pl 

Nagrody nieodebrane w podanym czasie przechodzą na rzecz Organizatora – Młodzieżowego 

Domu Kultury w Pruszkowie.  

 

KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Zgodność z tematyką warsztatów 

2. Pomysłowość 

3. Technika 

4. Estetyka 

 

UWAGI DODATKOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

 

 

 

http://www.mdkpruszkow.pl/

