
 
 

 

 

 

       Szanowni Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice! 

         Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! 

Z tej okazji Szkoła Podstawowa Nr 29 w Rzeszowie zaprasza Was   

do udziału w plastycznym międzyszkolnym konkursie świątecznym na:   

„NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”. 

            Liczymy na Waszą pomysłowość i oryginalność.  

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

 Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń z klas I – VIII szkoły 

podstawowej. 

 Praca powinna na odwrocie posiadać metryczkę z imieniem i nazwiskiem 

autora, wiekiem / klasa/, imieniem i nazwiskiem opiekuna,  adresem szkoły 

oraz numerem telefonu w celu powiadomienia nagrodzonych osób. 

 Przekazane prace stanowią własność organizatorów. 

2. CELE KONKURSU:  

 Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;  

 stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;  

 powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;  

 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej;  

 poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu 

różnych technik plastycznych.  

 

 



 

 

3. ZADANIE KONKURSOWE:  

Ozdoby bożonarodzeniowe na choinkę wykonujemy dowolną techniką z 

możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie 

różnorodnych materiałów (np. drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego 

rodzaju ziarna, resztki krawieckie,  materiał, ozdoby pasmanteryjne, itp.).   

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC:  

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej Nr 29 w Rzeszowie ul. 

Partyzantów 10A do 7 stycznia 2020 roku do pani Anny Kałwik (sala 202) lub 

pani Hanny Brągiel (sala 203).   

5. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:  

a)  O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.  

b) Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

 oryginalność,  

 pomysłowość, 

 estetyka wykonania i wkład pracy,  

 zastosowanie elementów ekologicznych,  

 prace dostarczone po terminie nie będą oceniane w konkursie. 

c) Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: 

 I   Kategoria ~ 6 –  8 lat 

 II  Kategoria ~ 9 –  11 lat 

III  Kategoria ~12 – 14 lat 

d) Organizator przewiduje dyplomy za miejsca, nagrody rzeczowe oraz 

wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  

e) Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas wspólnego kolędowania, które odbędzie 

się 9 stycznia 2020 roku. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie. 

Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorzy konkursu: Anna Kałwik i Hanna Brągiel 


