
   

  REGULAMIN KONKURSU NA  

ŚWIECZNIK BOŻONARODZENIOWY 
 

1. Organizatorzy: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Markach 

2. Patronat: Burmistrz Miasta Marki  

3. Osoba odpowiedzialna z ramienia Rady Rodziców za organizację i przebieg konkursu:  

 Andrzej Rostek, Katarzyna Pisarska 

4. Temat konkursu – ŚWIECZNIK BOŻONARODZENIOWY  

5. Cele Konkursu:  

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

- rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej  

6. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

 klasy I-III 

 klasy IV-VI 

7. Wymagania dotyczące prac:  

- praca przestrzenna wykonana dowolną techniką i z  dowolnych materiałów 

- maksymalna wysokość i szerokość pracy 30cm,  

- praca musi mieć możliwość ustawienia, zawieszenia, ewentualnie położenia na stole. 

- w konkursie uczestniczą osoby indywidualnie 

- każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę 

- praca powinna być opisana (przyczepiona luźno kartka ): imię i nazwisko autora, klasa  

8. Kryteria oceny:  

- inwencja twórcza i pomysłowość 

- estetyka wykonania 

- samodzielność wykonania  

- zgodności z tematem 

- walory artystyczne  

9. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

a) Etap I – klasowy 

Uczniowie w poszczególnych klasach  wraz z nauczycielem  wybierają spośród złożonych w klasie 

prac 3 finałowe, które przejdą do etapu II ogólnoszkolnego.  (zał. nr 1 - formularz oceny prac). 

b) Etap II –  ogólnoszkolny 

Komisja wybierze  po 3 najlepsze z finałowych prac w poszczególnych grupach wiekowych przyznając 

punkty od 1 do 5 w poszczególnych kategoriach oceny zgodnie z  punktem 7 regulaminu  

(zał. nr 1 - formularz oceny prac). 

10. Terminy : 



- prace należy składać u wychowawców do 04 grudnia 2019 r 

- wyłonienie finałowych prac konkursowych w klasach – 06 grudnia 2019 r 

- wyłonienie zwycięskich prac - 07 grudnia 2019 r 

11. Wyłonione w klasach prace finałowe należy przekazać do sekretariatu szkoły lub do gabinetu Dyrektor 

Szkoły  do godziny 15.00  06.12.2019 r. 

12. Każda praca finałowa otrzyma numer na który będzie można głosować. 

13. Prace finałowe będzie oceniała komisja w składzie:  

- Dyrektor Szkoły, 

-  3 nauczycieli,   

- przewodniczący Rady Rodziców,  

- 3 reprezentantów Rady Rodziców 

- 3 przedstawicieli uczniów 

 Łącznie 11 osób. 

14. Prace finałowe zostaną wystawione w dniu zabawy mikołajkowej – 07.12.2019 r. na pokaz publiczny. 

15. W trakcie zabawy mikołajkowej uczestnicy będą mogli głosować na wybraną przez siebie pracę 

poprzez wrzucenie losu z wybranym numerem do ustawionej urny do głosowania. Praca konkursowa, 

która otrzyma najwięcej głosów otrzyma nagrodę specjalną – nagrodę publiczności.  

16. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną o godz. 12.00  podczas zabawy mikołajkowej. 

17. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w poszczególnych grupach 

wiekowych, ewentualne wyróżnienia, oraz nagrodę publiczności. 

18. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83), oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Uczestnik konkursu (lub jego przedstawiciele 

ustawowi w przypadku osób niepełnoletnich) oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; 

umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac 

powstałe podczas transportu.  

19. Złożone prace nie podlegają zwrotowi i zostaną wystawione na kiermaszu szkolnym. Przychód ze 

sprzedaży wystawionych prac zasili konto Rady Rodziców. Zwycięskie prace zostaną zlicytowane, a 

uzyskany przychód zostanie przekazany na cel charytatywny. 

20. Wszelkie wątpliwości związane z powyższym regulaminem należy zgłaszać do Przewodniczącego 

Rady Rodziców. Kwestie nieujęte w powyższym regulaminie będą uzgadniane w dniu rozwiązania 

konkursu. 



Załącznik nr 1 

KONKURSU NA ŚWIECZNIK BOŻONARODZENIOWY 

formularz oceny prac 

W pustych polach należy wpisać numer pracy której przyznano odpowiednią punktację od 1-5 w  

poszczególnych kategoriach oceny. 

Klasy I-III 

Punktacja  
Inwencja twórcza  

i pomysłowość 

Estetyka wykonania 

 i walory artystyczne 
Samodzielność Zgodność z tematem 

5pkt     

4 pkt     

3 pkt     

2 pkt     

1 pkt     

 

Klasy IV-V 

Punktacja  
Inwencja twórcza 

 i pomysłowość 

Estetyka wykonania  

i walory artystyczne 
Samodzielność Zgodność z tematem 

5pkt     

4 pkt     

3 pkt     

2 pkt     

1 pkt     

 

 


