
REGULAMIN  KONKURSU  WEWNĄTRZSZKOLNEGO   

NA  „OZDOBĘ  BOŻONARODZENIOWĄ” 

 

ROK  SZKOLNY  2016/2017 

 

 

   Dyrekcja  ZSP  w  Kąpielach  Wielkich  ogłasza  konkurs  plastyczno- techniczny na  

„Ozdobę  Bożonarodzeniową”.  Na  konkurs  można  wykonać:  stroik,  choinkę,  aniołka,  

bombkę,  wianek,  szopkę  i  inne  elementy dekoracyjne  według  uznania.  Dla  zwycięzców  

przewidziane  są  atrakcyjne  nagrody. 

    

1. Warunki  uczestnictwa: 

 Uczestnikiem  konkursu  może  zostać  każdy  uczeń  klas „0” – 6  oraz  

przedszkola; 

 Dopuszczona  jest  pomoc  dorosłych  przy  wykonywaniu  zadania; 

 Każdy  z  uczestników  może  wykonać  dowolną  ilość  ozdób  choinkowych; 

 W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  prace  zbiorowe; 

 Technika  i  wielkość  ozdób  choinkowych  dowolna; 

 Do  pracy  należy  dołączyć  kartkę  zawierającą  następujące  dane: imię,  

nazwisko, klasę i wiek   autora;   

 

2. Cele  konkursu: 

 Rozwijanie  wyobraźni  oraz  pobudzanie  aktywności  twórczej  uczniów; 

 Rozwijanie  wrażliwości  estetycznej; 

 Stworzenie  uczniom  możliwości  prezentacji  własnych  dokonań  twórczych; 

 Kultywowanie  rodzinnego  wykonywania  ozdób  bożonarodzeniowych; 

 Umożliwienie  przedstawienia  własnej  wizji,  nastroju  oraz  tradycji  Świąt  

Bożego  Narodzenia; 

 Ćwiczenie  cierpliwości  w  realizacji  wyznaczonego  celu; 

 Ćwiczenie  sprawności  manualnej; 

 Ćwiczenie  zdrowej  rywalizacji; 

 

3. Zadanie  konkursowe: 

Ozdoby  bożonarodzeniowe  wykonujemy  dowolną  techniką  z  możliwością  

zastosowania  techniki  mieszanej, mile  widziane  jest  użycie  materiałów  naturalnych, 

tj.: drewno,  sznurek, suszone  owoce,  papier,  zboża,  orzechy,  szyszki,  siano,  słoma,  

zielone  gałązki,  szklane  bombki,  makaron,  itd.; 

 

4. Termin i warunki  dostarczenia  prac: 

 Prace  należy  składać  u  wychowawców  w  terminie  od  09.12 – 

13.12.2016r.; 

 Prace  stają  się  własnością  organizatora,  który  zastrzega  sobie  prawo  ich  

wykorzystania  podczas  kiermaszu  bożonarodzeniowego; 

 

 

5. Ocena  prac  i  zasady  przyznawania  nagród: 

 O wyłonieniu  zwycięzców  konkursu  zdecyduje  Komisja  Konkursowa: 

 Prace  oceniane  będą  zgodnie  z  następującymi  kryteriami: 

- oryginalność; 



- pomysłowość; 

- wrażenia  estetyczne; 

- staranność  wykonania  pracy; 

- zastosowanie  różnych  materiałów; 

 Nagrody  rzeczowe  zostaną  wręczone  autorom  trzech  najlepszych  prac  oraz  

twórcom  prac  wyróżnionych; 

 Wszyscy  uczestnicy  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy; 

 Zwycięzcy  zostaną  ogłoszeni  podczas  wspólnego  kolędowania  na sali  

gimnastycznej,  które  odbędzie  się  18.12.2016r.; 

 Decyzje  Komisji  Konkursowej  są  ostateczne  i  nie  przysługuje  od  nich  

odwołanie;   

 

 


