
 

REGULAMIN KONKURSU 

KSIĄŻKOWY STROIK 
BOŻONARODZENIOWY 

Tworzenie stroików w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia to piękny 
zwyczaj przekazywany z pokolenia na 
pokolenie. Poprzez konkurs 
pragniemy, aby obyczaj ten stał się 
narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy 
wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły i ich rodziców. Mamy nadzieję, iż konkurs 
ten stanie się tradycją w naszej szkole. 

 Oprócz popularyzacji tradycji świątecznych chcemy zachęcić uczniów do czytania 
książek oraz chwalenia się tym co już przeczytali. Dlatego motywem przewodnim tego 
konkursu są właśnie książki.  

Każdy uczestnik musi wykonać dowolny stroik, choinkę lub ozdobę świąteczną, 
którą przystroi elementami, ozdobami, bombkami pasującymi motywem, kolorem i  
kształtem do przedmiotów, postaci, czy miejsca z wybranej przez siebie książki. 
Kolorystyka, dodatki oraz forma mają być charakterystyczne dla wybranego przez 
uczestnika dzieła. 

 
 

1.ORGANIZATOR KONKURSU 

Monika Cybulska - Ryciuk 
- nauczyciel języka polskiego,  
- prowadząca zajęcia dodatkowe „Dyskusyjny Klub Książki” 

 
2. UCZESTNICY KONKURSU: 
Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 4-8  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza w Ełku. 

3. CELE KONKURSU 

 Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia; 
 Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych; 
 Propagowanie czytania książek; 
 Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na 

pokolenie; 
 Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych. Doskonalenie 

umiejętności twórczych; 



 Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych; 
 Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy; 
 Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa; 

 
4. TECHNIKI WYKONANIA 

 Stroik należy wykonać w formie przestrzennej.  
 Materiał, technika i rozmiar stroika jest dowolny. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Wykonany stroik odpowiadający regulaminowi należy dostarczyć w wyznaczonym 
terminie – 16.12.2019 r. (poniedziałek) do organizatora konkursu. 

2. Wyniki konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 20.12.2019 r. 
(piątek) w naszej szkole.  

3. Każdy uczeń może dostarczyć jeden stroik (wykonany rodzinnie lub w zespole 
dwuosobowym), nigdzie dotychczas niepokazywany i nienagradzany w innym 
konkursie. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie załącznika zamieszczonego 

na końcu regulaminu i dostarczenie go wraz ze stroikiem. Załącznik zawiera  
metryczkę: tytuł konkursu, imię i nazwisko autora (autorów) pracy, klasę.  
 
6. KOMISJA 
 
1. Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora.  
2. Decyzja jury o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna.  
3. Przyniesione stroiki będą służyły jako dekoracja szkoły w okresie świątecznym, 

dlatego prac nie zwracamy. 
4. Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów: 

 ogólne wrażenie artystyczne 
 oryginalność pomysłu – motyw książkowy, który od razu nakieruje jury na 

odpowiednie dzieło literackie 
 dobór i wykorzystanie materiałów 
 wkład pracy 
 estetyka pracy 
 walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki) 

 
7.UWAGI KOŃCOWE  

1. Informacje, regulamin i załączniki będą dostępne u organizatora.  
2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  



 

Załącznik  

Konkurs „Książkowy stroik bożonarodzeniowy” 

imię uczestnika/ uczestników  

nazwisko uczestnika/ uczestników  

klasa  

tytuł i autor książki / serii książkowej  

 

 


