Plastyczny Konkurs Bożonarodzeniowy
dla klas 1 - 3 SP 48 w Warszawie
Regulamin Konkursu:
§1
Organizatorami konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w SP 48 w Warszawie:
Dorota Burdun – wych. kl. IIIA, Elżbieta Długosz wych. kl. IA, Ewa Falińska wych. kl. IIIC
§2
Celem Konkursu jest :
1. Podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez
kultywowanie i popularyzację sztuki ludowej.
2. Aktywizacja i pobudzenie inicjatywy rodziców i uczniów poprzez zaangażowanie
w wykonanie elementów dekoracyjnych związanych z tematyką bożonarodzeniową
3. Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.
4. Wzbogacanie wiedzy o tradycjach, obrzędach oraz zwyczajach bożonarodzeniowych.
5. Ożywienie poczucia obowiązku pielęgnowania zwyczajów i obrzędów
6. Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.
§3
Tematyka i Kategorie Konkursu
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie bombki, kartki bożonarodzeniowej,
stroika lub innej ozdoby związanej z tradycją świąteczną.
2. Technika wykonania jest dowolna.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: praca samodzielna i rodzinna.
4. Prace będą oceniane na poziomie każdej klasy: I, II, III.
5. W każdej kategorii przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy.
§4
Ogólne warunki uczestnictwa
W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 48
wraz z rodzicami lub innymi członkami rodziny.
2. Każdy uczeń bierze udział w swojej kategorii, tzn. jeżeli jest uczniem kl. I bierze udział w
kategorii kl. I.
3. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2020r. w formie zdjęć
na adres e-mail organizatora konkursu: dorota.burdun@wp.pl
1.

Wykonane prace pozostają u uczestnika konkursu i stanowią ozdobę świąteczną lub
prezent świąteczny dla bliskiej osoby.
4. Każde zdjęcie musi być czytelnie podpisane:
imię nazwisko, klasa (prace indywidualne);
imię dziecka + nazwisko rodziny, klasa (praca rodzinna),
W obydwu przypadkach należy wyrazić pisemną zgodę na publikowanie zdjęć na
stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku.
Informacje należy dopisać wysyłając zdjęcie pracy do organizatora.
§ 5 Ocena
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do
tego celu.
2. Ocena dokonana zostanie według następujących kryteriów:
ogólne wrażenie artystyczne,
oryginalność,
dobór środków i techniki plastycznej,
walory artystyczne,
estetyka oraz trwałość pracy,
pomysłowość wykonania.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§ 6 Nagrody
1. Dla laureatów konkursu we wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe i
dyplomy.
2. Za wyróżnienie przewidziane są dyplomy.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
szkoły.
§ 7 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Finał Konkursu i wręczenie nagród jego laureatom odbędzie się w pierwszym możliwym
terminie po powrocie do nauki stacjonarnej w szkole.
2. Z przyczyn niezależnych w tym roku wyjątkowo nie będzie organizowanego kiermaszu
świątecznego.

Zapraszamy do udziału w konkursie – Organizatorzy

