
 II Szkolny Konkurs na Polską Szopkę Bożonarodzeniową  
pod patronatem ks. Eugeniusza Zarębińskiego - Proboszcza parafii św. Stanisława BM 

 

 
 
Celem konkursu jest:  
 propagowanie i upowszechnianie chrześcijańskich wzorów 

przeżywania świąt Bożego Narodzenia w Polsce 

 znajomość polskich tradycji bożonarodzeniowych  

 umożliwienie uczniom podejmowania aktywnych działań 
twórczych  

 kształtowanie postaw estetycznych otwartych na tworzenie  

i odbiór sztuki  

 promocja talentów wśród dzieci i młodzieży.  

 

 

 

Tematyka konkursu: 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie polskiej szopki 
bożonarodzeniowej, czyli przestrzennej pracy plastycznej. Technika i 
materiały użyte do wykonania szopki jest dowolna.  

2. Szopkę można wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców. 
Konstrukcja szopki powinna być stabilna o wymiarach minimum  

30 x 30 cm. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki 
sposób, by nie przesuwały się.  

3. Do szopki należy przymocować wypełnioną wizytówkę (pierwszą literę imienia i nazwisko uczestnika, klasa). 

 

 



Regulamin:   

1. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. I- VI.  

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

- kl. I–III 

- kl. IV–VI 

3. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na 
publikację prac oraz publikację i przetwarzanie danych osobowych do celów 
konkursowych, w tym publikację w mediach i Internecie. 

4. Organizator nie zwraca prac.  

5. Prace oceniane będą przez Jury w podanych powyżej kategoriach wiekowych 
według kryteriów:  

 zgodność z tematem  
 nawiązanie do polskich tradycji bożonarodzeniowych  
 zgodność z przesłaniem biblijnym 
 estetyka wykonania   
 walory artystyczne 
 kreatywność w doborze materiału oraz formy.  

6. Wykonane prace należy składać u s. Iwony i p. Joanny Kowalczyk do 17 grudnia 2018 r.  

7. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. 

8. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

9. Po ocenie prac przez Jury zostanie zorganizowana wystawa szopek bożonarodzeniowych.  

10. Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21.12.2018 r. podczas przedstawienia Bożonarodzeniowego w 
naszej szkole. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wielu wspaniałych i oryginalnych pomysłów.                                                                                  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      Organizatorzy konkursu:  

                                                                                                                                        s. Iwona Kwietniewska   
                                                                                                                                         Joanna Kowalczyk                                             


