
REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ: 

,,Najładniejsza palma, pisanka  lub stroik wielkanocny” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej w Łubkach wraz z Radą 

Rodziców. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 1-8 naszej szkoły oraz dzieci z 

Oddziałów Przedszkolnych. 

– Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt. 

– Projekt nie może być kartką świąteczną. 

– Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i 

nazwisko, klasa. 

 

Prace będą oceniane w trzech ch kategoriach wiekowych: 

I   grupa- Oddział Przedszkolny 

II grupa – klasy I-III  

II   grupa- klasy IV-VIII  

 

3. CELE KONKURSU: 

-rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów; 

-rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

-stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych; 

- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

- kształtowanie umiejętności manualnych dzieci. 

 

4.      ZADANIE KONKURSOWE: 

Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki 

mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone 

owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp. Uczniowie z przedszkola i klas młodszych mogą 

wykonać pracę z pomocą rodziców 

 

 



5.      TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC: 

Prace należy dostarczyć do 30 marca 2022 r. do wychowawców klas lub Biblioteki Szkolnej.  

 

6.    OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora. 

2)  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

– oryginalność, 

– pomysłowość, 

– estetyka wykonania. 

3)  Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii 

wiekowej. 

4) Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11 kwietnia 2022r.  

 

7.     Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora i zostaną przeznaczone na 

kiermasz świąteczny, który odbędzie się  przed Kościołem w Łubkach. 

8.      Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie różnych akcji dla   

uczniów naszej szkoły organizowanych przez RADĘ RODZICÓW. 

 

                                 RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej w Łubkach i Biblioteka Szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego: 

1. Tematem konkursu są ozdoby wielkanocne: kartki świąteczne, pisanki, zajączki, baranki, 

kurczaczki, palmy i inne. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli świetlicy Szkoły 



Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach. 

2. Cele konkursu: 

- Propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

- Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. 

- Kształtowanie umiejętności manualnych dzieci. 

3. Kategorie wiekowe 

I – oddziały przedszkolne 

II – uczniowie klas 1 - 3 

4. Format oraz technika prac dowolna. 

5. Podpisane prace można składać w świetlicy szkolnej lub przesłać zdjęcie pracy na maila: 

swietlica@sp2losice.eu 

6. Termin składanie prac - 29 marca 2021r. 

7. Prace konkursowe zamieszczone będą na szkolnej stronie internetowej: s 


