
Serdecznie zapraszamy

 do wzięcia udziału

w 

Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym

„Stroik Bożonarodzeniowy”

  

REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Stroik Bożonarodzeniowy”

Organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli klas O-III  działający  w Szkole 
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim.

CELE KONKURSU 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych 
 rozbudzanie wyobraźni twórczej 
 kultywowanie tradycji świątecznych Bożego Narodzenia
 aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
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UCZESTNICY

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0 oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie gminy Borów.

KATEGORIE UCZESTNIKÓW

 I kategoria- klasy  „O” i I
 II kategoria – klasy II i III

ETAPY KONKURSU

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
 I etap – szkolny – eliminacje szkolne przeprowadzają nauczyciele we własnym 

zakresie w macierzystych szkołach, 
 II  etap – gminny – biorą w nim udział prace wybrane przez poszczególne placówki.

TERMIN

Prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 16 grudnia 2015r. osobiście do sekretariatu 
szkoły lub pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im W. Witosa w Borku Strzelińskim

ul. Szkolna 3
57-160 Borów

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 Prace mogą zostać wykonane różnymi, dowolnymi technikami artystycznymi, 
z wykorzystaniem i połączeniem różnych materiałów.

 Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę.
 Praca powinna być wykonana indywidualnie przez dziecko.
 Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace z każdej klasy. 
 Do każdej pracy należy dołączyć informację o autorze: imię, nazwisko, klasa/ nazwa 

szkoły/

KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE NAJCIEKAWSZYCH PRAC 

 wartość artystyczna wykonanej pracy;
 estetyka wykonania;
 oryginalność i pomysłowość wykonanej pracy;
 wkład dziecka włożony w wykonanie pracy.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. O  wyłonieniu  zwycięzców  konkursu  w  I  etapie  decydują  komisje  powołane  
w macierzystych szkołach.

2. Nagrody na etapie szkolnym zapewnia szkoła macierzysta.
3. O  wyłonieniu  zwycięzców  konkursu  w  II  etapie  decyduje  powołana  w  tym  celu 

Komisja Konkursowa. 
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4. W skład Komisji wchodzą nauczyciele pracujący w szkołach na terenie gminy Borów. 
5. Posiedzenie  komisji  odbędzie  się  16  grudnia  2015  r.  o  godz.  15.00  w  Szkole 

Podstawowej w Borku Strzelińskim.
6. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze prace, przyznając nagrody 

zwycięzcom.
7. W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy prace.
8. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
9. Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień.
10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
11. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

     Opracowanie 

Zespół Nauczycieli klas 0 – III SP. w Borku Strzelińskim

              Tel. 71 3930588
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