
 

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

Cele konkursu: 

- wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego 

Narodzenia 

- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

- rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników 

- pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej promowanie 

rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu 

 

Organizator Konkursu: 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach 

 

Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie: 

Małgorzata Szewczyk, Marta Rybak 

 

Regulamin: 

1. Adresaci konkursu: 

 dzieci w wieku 3-6 lat z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I- VIII. 

2. Przedmiot konkursu: 

 kartka okolicznościowa prezentująca polskie zwyczaje, tradycje oraz symbole związane 



z okresem Świąt Bożego Narodzenia. 

3.Technika: 

praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, grafika itp.), przy czym nie można używać elementów gotowych oraz techniki 

komputerowej. 

4.Format: 

„pocztówkowy”, A5 lub A4. 

5. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę, przedszkolaki wykonują pocztówkę z 

pomocą rodziców. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki. Praca 

konkursowa powinna być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie 

przedstawianą na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze 

złożeniem deklaracji o powyższych faktach. 

6. Kartka konkursowa składana w środku z życzeniami lub   zapakowana w kopertę, w 

której powinna znajdować się także kartka z danymi - imię i nazwisko uczestnika, wiek w 

przypadku przedszkolaków także imię i nazwisko opiekuna dziecka oraz opis, które 

elementy wykonało dziecko. 

7. Termin dostarczenia prac upływa 2 grudnia 2019 r. 

8. Prace dzieci z oddziałów przedszkolnych do p. Małgorzaty Szewczyk. Prace 

uczniów ze szkoły dostarczamy do p. Marty Rybak. 

9. Dane osobowe uczestników oraz ich prace opublikowane zostaną na stronie szkoły, 

aplikacji 4Parents oraz na tablicy ogłoszeń w szkole i w oddziałach przedszkolnych. 

Ocena prac konkursowych: 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja. 

2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

- kategoria 3-4 latków 

- kategoria 5-6 latków 

- kategoria I – III 

- kategoria IV – VI 

- kategoria VII - VIII 

3. Przewidziane są nagrody w każdej kategorii wiekowej. 



4. Kryteria oceniania: 

- wrażenia artystyczne wykonanej pracy 

- oryginalność, pomysłowość, kreatywność 

- wkład pracy dziecka (w przypadku przedszkolaków), estetyka wykonania 

- stopień nawiązania do tradycji. 

5. Lista Laureatów zostanie ogłoszona 6 grudnia 2019 r. na stronie internetowej szkoły, 

aplikacji 4Parents oraz tablicy ogłoszeń w oddziałach przedszkolnych. 

6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

7.Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się na terenie szkoły i oddziałów 

przedszkolnych. 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

Życzymy wielu pomysłów i sukcesów 

 


