
 
REGULAMIN  

KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY 
 

Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. 
Konkurs ma zachęcić naszych przedszkolaków oraz  uczniów naszej szkoły i ich rodziców  do  kultywowania  tej 
tradycji, jako twórczej i radosnej formy rodzinnego spędzania czasu.  

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w  Przyszowicach 
2. PRZEDMIOT KONKURSU: Stroik Bożonarodzeniowy 
3. CELE KONKURSU 

 Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia  

 Stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej  
 Doskonalenie umiejętności twórczych dzieci.  

 Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci.  

 Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa 
4. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do  naszych przedszkolaków  oraz uczniów naszej szkoły i ich rodzin 
5. TECHNIKA 

Stroik należy wykonać w formie przestrzennej.  
Materiał, technologia i rozmiar stroika są dowolne. 

6. KOMISJA KONKURSOWA I ZASADY OCENY  
Prace zostaną ocenione przez komisję składającą się z przedstawiciela Rady Sołeckiej, przedstawiciela 
szkolnej RR i przedstawiciela GOK.  
Jury oceni prace podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego pod Pałacem  
w Przyszowicach w dniu 11.12.br. 
Decyzja jury o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna.  
Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:  
1. Ogólne wrażenie artystyczne 
2. Oryginalność pomysłu.  
3. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki) 
4. Dobór i wykorzystanie materiałów.  
5. Estetyka wykonania.  

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 
Każdy przedszkolak/uczeń może dostarczyć jeden stroik (wykonany rodzinnie), nigdzie dotychczas nie 
pokazywany i nie nagradzany w innym konkursie. 
Wykonany stroik należy dostarczyć w terminie do 10.12.2021.: 
- dzieci szkolne – do szkoły na trybuny nad stołówką (koordynatorem z ramienia szkoły jest Pan Jakub 
Musioł) 
- przedszkolaki – do przedszkola  
Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie 
W celu zabezpieczenia prosimy o opakowanie stroika w folię/ celofan, wewnątrz należy trwale 
przymocować metryczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą/grupą. 
Udział w konkursie oznacza zgodę na sprzedaż stroika przez szkolną Radę Rodziców na Jarmarku, 
o którym mowa w pkcie 6.  na rzecz zasilenia budżetu RR – w celu organizacji Festynu rodzinnego 
w czerwcu 2022. 

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
Wyniki konkursu ogłoszone będą 11.12.2021 r. (sobota) podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, o którym 
mowa w pkcie 6. Tam tez nastąpi uroczyste  wręczenia nagród. Odbędzie się to ok. godz. 16:30-17:00 

9. NAGRODY 
Zostaną przyznane 3 nagrody główne w 3 kategoriach wiekowych (1 nagroda w każdej kategorii): 

 Dzieci przedszkolne 

 Klasy 1-3 

 Klasy 4-8 
Nagrody będą miały charakter rzeczowy. 
Poza tym nagrodzone stroiki (pierwsze miejsca z każdej kategorii)  będą przekazane do Urzędu Gminy, Szkoły 
i Przedszkola gdzie będą prezentowane wnosząc świąteczną atmosferę.  

 


