
REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU TECHNIKĄ DOWOLNĄ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

Cele konkursu plastycznego: 

➢ rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczego myślenia uczniów  

➢ kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

➢  rozwijanie wrażliwości estetycznej 

➢ rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej 

➢ rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej 

➢ doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi 

➢ rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań 

➢ rozwijanie wrażliwości na piękno, różnorodność i urodę świata 

➢ rozwijanie radości tworzenia i odkrywania możliwości własnych dziecka 

➢ stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkolna nr 60 w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. 

 

TERMIN KONKURSU: 

 

Prace powinny być złożone od dnia 13.12.2019r. – 10.01 2020r. w świetlicy nr 60 do P. Anny 

Stelmaszek 

 

Konkurs adresowany jest do  wszystkich dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej z klas I – IV. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 

 konkurs polega na samodzielnym wykonaniu bombki choinkowej techniką dowolną 

 prace oceniane będą w kategorii  indywidualnej, gdzie każdy uczestnik konkursu może 

maksymalnie wykonać 1 pracę 

  technika wykonania – dowolna. Przykładowe materiały plastyczne: tkanina, filc, wełna, akcesoria 

pasmanteryjne, wstążki, papier, bibuła, farby, słoma, koraliki, brokat, kordonek, , sznurek, pióra, 

cekiny, koraliki, koronki, skrawki materiałów, włóczka i inne 

 wymogi techniczne wykonania prac: każda bombka musi mieć przytwierdzoną zawieszkę, 

sznureczek lub haczyk umożliwiający zawieszenie na choince, a waga ozdób powinna umożliwić 

na ich swobodne powieszenie na choince, bez nadmiernego obciążania gałęzi 

 praca musi zawierać dane autora oraz klasę, do której uczęszcza 

 prace uszkodzone, zbiorowe i niepodpisane nie będą oceniane 

 jury w składzie: mgr Anna Stelmaszek – koordynator konkursu oraz mgr Anna Lis – kierownik 

świetlicy wyłoni ą z dostarczonych prac laureata konkursu  

 prace nie podlegają zwrotowi  

 dla zwycięzców przewidziane są nagrody 

 

KRYTERIA OCENY: 

 

➢ nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia, 

➢ estetyka wykonania,  

➢ wkład pracy,  

➢ samodzielność wykonania. 



ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY: 

Oceny prac konkursowych dokonaną Wychowawcy świetlicy nr 60. Wyniki zostaną podane na 

głównej stronie szkoły dnia 13.01.2020r. 

KOORDYNATOR: 

Anna Stelmaszek 


