
Wyniki konkursu plastycznego                                                                                        

„ Bawię się z moją koleżanką / kolegą – osobą z niepełnosprawnością” 

Dnia 30.11.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego           
przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną nr 3 w Warszawie w związku             
 z obchodzonym 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnością. 
Zgodnie z regulaminem udział w konkursie mogły wziąć dzieci i uczniowie od 5 roku 
życia do III klasy SP, uczęszczające do placówek oświatowych z terenu działania 
Poradni. 

Zgłoszono prace z dwóch placówek oświatowych: z Przedszkola nr 130, ul. Suzina 4    
oraz z Przedszkola nr 307, ul. Księgarzy 9 w Warszawie. 

Czteroosobowe jury przy ocenianiu prac zwracało przede wszystkim uwagę  
na: przekaz pracy dot. zabawy i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, 
samodzielność wykonania, tzn. bez pomocy osób dorosłych oraz kolorystykę  
i pomysłowość. 

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: 

- kategoria pierwsza – 5-ciolatki – exequo dwa pierwsze miejsca oraz trzy 
wyróżnienia  

 

1 miejsce exequo: 

             

         Zuzia Sobczyk, Przedszkole nr 307                  Zosia Podgródna, Przedszkole nr 130 

 

Trzy wyróżnienia: 

               

            Hania Kurcewicz, Przedszkole nr 307    Staś Baryło, Przedszkole nr 130      Lilianna Browarska Przedszkole nr 130 



 

- kategoria druga –  6-ciolatki – jedno pierwsze miejsce oraz pięć wyróżnień: 

 

1 miejsce: 

 

                                              Zuzia Krawczyk, Przedszkole nr 130 

 

 

Pięć wyróżnień: 

       

    Ania Florczyk, Przedszkole nr 307         Kajtek Jagiełło, Przedszkole nr 307    Melania Kamińska, Przedszkole nr 307  

 

                                          

                                Wiktoria Sulkowska, Przedszkole nr 307           Helena Kryst, Przedszkole nr 307 

 

 



Laureaci oraz wszystkie osoby wyróżnione otrzymają nagrody w postaci książki Anny 

Ziarkowskiej „Historyjki o niepodległej Warszawie 1918-1939 r.” z pięknymi ilustracjami 

polskiego rysownika Bohdana Butenko.  

Książki zostały przekazane naszej Poradni na nagrody przez Pana Arkadiusza 

Walczaka, Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych. 

Mini wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie można oglądać na przełomie 

marca i kwietnia 2019 r. na terenie PPP nr 3 w Warszawie. 

 

Gratulujemy wygranym i wyróżnionym udziału w konkursie   

o tak trudnej i zarazem bardzo ważnej tematyce! 

 

 

Jury w składzie: 

mgr Ewa Zabłocka - Dyrektor PPP nr 3, psycholog, terapeuta SI 

mgr Anna Grabowska - Wicedyrektor PPP nr 3, pedagog 

mgr Mariola Góralska - logopeda 

mgr Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – psycholog 


