
REGULAMIN KONKURSU
 NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ , STROIK ŚWIĄTECZNY ”

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu „Najpiękniejszy stroik świąteczny,ozdoba świąteczna  jest Świetlica 
Szkolna wraz z Radą Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Witkowicach.
2. CEL KONKURSU:
a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania stroików , ozdób świątecznych,
b) rozwijanie wrażliwości estetycznej; 
c) rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
d) rozwijanie zdolności manualnych dzieci;
e) stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 
zanikających zwyczajów,
3. PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem Konkursu są stroiki świąteczne:,ozdoby świąteczne:  szopki , bombki,choinki,stroiki 
świąteczne, lampiony , skrzaty, ozdoby na choinkę, aniołki , domki z piernika   i inne rzeczy 
kojarzące się ze  Świętami Bożego Narodzenia.
 Ozdoba ma być formą przestrzenną lub płaską . Prace  konkursowe mogą być wykonane dowolną 
techniką z możliwością zastosowania technik mieszanych. Można użyć różnych  materiałów 
naturalnych i sztucznych np.;papieru, słomy, szyszek, suszonych owoców, sznurka, różnego rodzaju
ziaren, a także makaronu, masy solnej oraz materiałów recyklingowych, gałązki  drzew iglastych 
,włóczka,  itp. Dopuszcza się użycia  małych ,gotowych elementów dekoracyjnych.
4. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach
wiekowych:
a) Kategoria I: uczniowie klas I-III
b) Kategoria II: uczniowie klas IV -VIII
5. TERMIN KONKURSU:
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy razem z wypełnioną wizytówką i 
zgodą (zał. 1) w terminie do 6 grudnia 2022r. do świetlicy szkolnej.
Wizytówka powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę do której chodzi dziecko .
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu jeden lub więcej stroików .
b) Każda praca powinna mieć przymocowaną wizytówkę zawierającą imię i nazwisko autora, klasę,
do której uczęszcza.
d) Stroik powinien być solidnie wykonany .
e)Prace które zechcą uczniowie pozostawić ,zostaną przekazane na kiermasz świąteczny 
organizowany przez Radę Rodziców. 
f) Dopuszczalna  jest pomoc rodziców ,głównie dzieciom z klas 1-3.
7. KRYTERIA OCENY:
Oceny ozdób choinkowych dokona powołana przez Organizatora -Komisja Konkursowa.
W konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:
- pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,
- pracochłonność i staranność wykonania, 
- ogólne wrażenie artystyczno-estetyczne;
8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
a) Ozdoby choinkowe, które wezmą udział w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie 
szkolnej, a zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i przekazane na świąteczny 
kiermasz.
Dzieci które wykażą chęć przekazania wykonanych ozdób na kiermasz świąteczny prosimy o 
dostarczenie wraz z pracą zgody .



b) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu przed Świętami. 
c) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
d) Fundatorem nagród jest Rada Rodziców.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię i
nazwisko) oraz publikację fotografii w mediach społecznościowych.
b) Prace , które nie zostaną przekazane na Kiermasz świąteczny , należy odebrać u Organizatora do 
22 grudnia . 

Organizator konkursu- Świetlica Szkolna.


