
RODZINNY KONKURS  

NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 

CELE KONKURSU:                                                                                                                                        

 Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

 Wzmacnianie relacji rodzinnych 

 Aktywizacja uczniów 

 Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej 

 Kształtowanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych 

 Promowanie młodych talentów plastycznych 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów: 

 kl. 0 - III 

 kl. IV - VIII 

2. Każdy uczestnik konkursu może przygotować jedną pracę. 

3. W przypadku zgłoszenia pracy przez rodzeństwo, ozdoba zostanie oceniona w kategorii wiekowej 

starszego z uczestników. 

4. Formy plastyczne: 

 ozdoba przestrzenna np. bombka, choinka, świecznik lub lampion, figurka świąteczna; 

 stroik świąteczny; 

 świąteczny wieniec na drzwi. 

5. Technika prac dowolna. 

6. Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe zakupione ozdoby oraz z uwagi na krótką trwałość 

prace wykonane z żywych roślin i świeżych produktów spożywczych.  

7. Prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do ozdoby w taki sposób, aby można ją było 

łatwo usunąć. Metryczka musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa. 

8. Komisja konkursowa przyzna dyplomy i nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja 

ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień. 

9. Kryteria oceny prac: 

 zgodność z regulaminem konkursu; 

 pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu; 

 dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych; 

 ogólny wyraz artystyczny; 



 oryginalność pomysłu; 

 stopień trudności wybranej techniki plastycznej; 

 estetyka wykonania pracy. 

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie 

wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych. 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

12. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prace zostaną wystawione na sprzedaż podczas Szkolnego 

Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

Prace należy dostarczyć do dnia 12 grudnia 2022r. (poniedziałek) do jednego z organizatorów lub do 

pokoju nauczycielskiego. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

Organizatorzy: 

Karolina Kalbarczyk-Gmurek 

Anna Kosińska 

Agnieszka Smółka-Rychlewska 

 

 

 

 

 

 

 


