
Regulamin konkursu “Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” 

 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

2. Popularyzacja tradycji świąt Bożego Narodzenia. 

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez stosowanie różnorodnych technik 

plastycznych. 

4. Popularyzacja twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły. Rozwijanie 

kreatywności plastycznej. 

Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana 

Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:    

kategoria I- uczniowie klas I-II 

kategoria II- uczniowie klas III- IV     

kategoria III- uczniowie klas V- VI 

kategoria IV- uczniowie klas VII- VIII 

3. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej 

prezentacji złożonej pracy.  

4. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są panie Monika Elgas, Olga Stępnik  

i Olga Świerczyńska. 

5. Prace należy dostarczyć do szkoły  14, 15 lub 16 grudnia 2020 r. w godzinach 14.00- 

16.00. 

6. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 

Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

2. Uczniowie klas I-IV wykonują dowolną techniką pracę w formie przestrzennej 

(ozdoba wisząca na choinkę lub ozdoba stojąca, np. Mikołaj, choinka, gwiazdka, 

aniołek, itp.). Do pracy, która musi być zgodna z tematyką konkursu, należy dołączyć 

metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.  



3. Uczniowie klas V-VIII wykonują stroik bożonarodzeniowy. Waga pracy nie może 

przekroczyć 1kg. Do pracy, która musi być zgodna z tematyką konkursu, należy 

dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.  

 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

zgodność pracy z tematem, samodzielność, estetyka, oryginalne rozwiązania plastyczne. 

Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje komisja konkursowa powołana przez dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 

2. Decyzja komisji jest ostateczna. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 18 grudnia 2020r.  

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i pochwały za udział w konkursie. 

5. Za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienie w każdej kategorii, uczestnicy otrzymają 

upominki. 


