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BOŻONARODZENIOWY  

KONKURS PLASTYCZNY 

GWIAZDKA  

 

 

Regulamin 

1. Cele konkursu: 

 rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, 

 promowanie młodych talentów, 

 wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych, 

 integracja dzieci, młodzieży i rodziców. 

2. Uczestnicy konkursu – uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie, wykonują prace w kategorii tematycznej: 

 Kartka Bożonarodzeniowa (format A-5, technika dowolna), 

 Stroik  (format i technika dowolna), 

 Dekoracja Świąteczna (format i technika dowolna) 

3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć po jednej pracy z danej kategorii 

tematycznej. 

4. Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę, zgodnie z poniższym wzorem. 

Imię uczestnika  

Nazwisko uczestnika  

Wiek  

Klasa  

 

5. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych : 

 I kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej, 

 II kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

 III kategoria: klasy VII-VIII szkoły podstawowej. 
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6. Kryterium oceny -  kreatywność autorów: pomysły dzieci wynikające z ich naturalnej 

wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych  oraz walory estetyczne 

wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa). 

7. Wszystkie prace, jeżeli sytuacja w kraju pozwoli, będą przeznaczone na kiermasz 

organizowany podczas Patrolu św. Mikołaja. 

8. Prace należy przekazać do sekretariatu Szkoły Podstawowej do dnia 4 grudnia 2020r. 

(piątek). 

9. Prace niespełniające kryteriów konkursu nie zostaną do niego zakwalifikowane. 

10. Uczestnik konkursu może przysłać do organizatora konkursu p. Anny Rybki na adres: 

anna.rybka@op.pl zdjęcie z wykonaną przez siebie pracą. Stanowić ono będzie 

dokumentację zamieszczoną na facebooku szkoły, stronie internetowej i kronice 

szkolnej. 

11. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego 

twórczości – rejestrację fotograficzną. 

12. Wyniki konkursu podane zostaną na facebooku oraz stronie internetowej szkoły do  

dnia 11 grudnia 2020r. Nagrody zostaną wręczone na apelu podsumowującym pracę 

szkoły za I semestr roku szkolnego 2020/2021.  

13. Każdy uczestnik za pracę plastyczną otrzyma dodatkowa ocenę z plastyki. 

14. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

15. Informacji na temat konkursu udziela Anna Rybka – tel. 695604254 lub anna.rybka@op.pl 

 

Organizator konkursu 

Anna Rybka 

Pedagog szkolny 
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