
KONKURS 
„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA 

BOŻONARODZENIOWA” 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie  

ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

 dzieci wraz z rodzicami do konkursu plastyczno – technicznego. 

Konkurs adresowany jest do oddziałów sześciolatków i uczniów klas I-III. 

Prace należy dostarczyć do 30 listopada 2019r. do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Szczuczynie 

 (sala nr 18). 

 

 

Na zwycięzców czekają 

ATRAKCYJNE NAGRODY! 



 

Regulamin konkursu plastyczno – technicznego 

„Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” – praca przestrzenna z dowolnych 

materiałów. 

Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów sześciolatków i klas I-III uczęszczających                                          

do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Szczuczynie. 

Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie aktywności twórczej dziecka. 

2. Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni dziecka. 

3. Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną pracę. 

4. Kultywowanie tradycji świątecznych. 

Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów sześciolatków, klas I-III i ich Rodziców. 

2. Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną, wykonaną wspólnie z rodzicami pracę. 

3. Do każdej pracy powinna być dołączona karteczka z następującą informacją: imię, nazwisko i wiek 

dziecka oraz klasy. 

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami przestrzennymi wykonanymi z dowolnych 

materiałów: aniołek, Mikołaj, bałwanek, choinka, ozdoba choinkowa, itp. 

5. Ozdoba bożonarodzeniowa nie może być kupiona, ale własnoręcznie wykonana. 

6. Osoby oddające prace konkursowe wyrażają zgodę na udział w konkursie oraz na przetwarzanie 

przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych/wizerunku. 

Warunki konkursu: 

1. Prace należy składać wychowawcom do dnia 30.11.2019r. Prace dostarczone po terminie lub 

wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

2. Wystawa prac zostanie zorganizowana na korytarzu szkolnym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                

w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42. 

Zasady przyznawania nagród: 

1. Kryteria oceny pracy: 

a) zgodność z tematem 

b) interpretacja własna tematu 

c) walory artystyczne 

d) kompozycja 

e) wkład własny dziecka 

2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na początku grudnia. Termin zostanie 

 ogłoszony na stronie szkoły i tablicach ogłoszeń dnia 04.12.2019r.  

 

 

Organizator: 

Katarzyna Kleszczewska 


