
Regulamin Świątecznych Konkursów Plastycznych 

 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

 w Olecku 
I. Organizatorem konkursów jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 

Olecku.  
II. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z uwzględnieniem następujących 

grup wiekowych: 
1. Uczniowie klas pierwszych; 
2. Uczniowie klas czwartych i piątych; 
3. Uczniowie klas siódmych i ósmych oraz klas gimnazjalnych; 

III. Konkurs trwa od 04 grudnia do 21 grudnia 2018 r. 
IV. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:  

1. Konkurs indywidualny na Najładniejszą Kartkę Świąteczną. Kartkę formatu 
A6, wykonaną dowolną techniką należy złożyć do dnia 12 grudnia 2018 r. 
(środa) u nauczycielki plastyki i zajęć artystycznych, Pani Bogumiły Bajbak 
(sala 306 lub świetlica szkolna).  

2. Konkurs grupowy lub indywidualny na Najładniejszy Stroik Świąteczny. 
Przedmiotem tego konkursu są stroiki świąteczne wykonane z użyciem 
surowców naturalnych, takich jak: mech, szyszki, zielone gałązki świerkowe 
(np. odmiany, która nie traci igieł), gałązki jałowca, kora, drewienka, gałązki, 
orzechy, cynamon, goździki, orzechy, plastry cytrusów, itp. Do ozdoby można 
użyć elementy gotowe ,takie jak bombki, świece, wstążki i inne. Stroiki należy 
dostarczyć do dnia 19 grudnia 2018 r. do Sali 306. Stroiki będą oceniane przez 
komisję konkursową w czwartek 20 grudnia 2018 r. 

3. Konkurs indywidualny na Najładniejszą Śnieżynkę Przedmiotem konkursu są 
śnieżynki ręcznie wycinane metodą serwetkową. Śnieżynki należy dostarczyć 
do Pani Bogumiły Bajbak, do dnia 12 grudnia 2018 r. (środa). 

V. Skład jury konkursu stanowić będą: Dyrektor szkoły, nauczyciele plastyki, wybrani 
członkowie Grona Pedagogicznego. 

VI. Kryteria oceniania:  
1. Oryginalność pomysłu 
2. Estetyka wykonania 
3. Zgodność z tematem konkursu 
4. W przypadku stroików wysoko ocenione będą prace wykonane z użyciem 

surowców naturalnych. 
VII. Nagrody przyznane zostaną we wszystkich kategoriach tematycznych i wiekowych.  

VIII. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród odbędzie się podczas Jasełek 
Szkolnych w Dniu Bożonarodzeniowych Życzeń. 

IX. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pani Bogumiła Bajbak. 
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