
Regulamin 
szkolnego konkursu plastycznego  

„Szopka bożonarodzeniowa” 
 

 
Cele konkursu: 

 pielęgnowanie tradycji i kultury związanej z Bożym Narodzeniem, 

 motywowanie uczniów do poznania sposobów tworzenia szopek przez twórców 
ludowych, artystów plastyków i amatorów z regionu Krakowa i całej Polski, 

 kształtowanie umiejętności plastycznych z wykorzystaniem materiałów wtórnych oraz  
ogólnodostępnych materiałów plastycznych, 

 rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości estetycznej, 

 ćwiczenie kreatywności i pomysłowości, 

 zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi, 

 kształtowanie wiary w sukces, możliwość prezentacji własnych dokonań twórczych. 
 
Regulamin konkursu: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ,,0''-III  I Społecznej Szkoły Podstawowej. 
Uczniowie wykonują szopkę bożonarodzeniową z wykorzystaniem materiałów 
przyrodniczych (patyki, kamyki, kora), spożywczych (np. makarony, kasze, fasolę, ryż), 
papierniczych i  ogólnie dostępnych materiałów plastycznych - bez zastosowania gotowych 
kupionych elementów - rzeźb postaci i zwierząt. 
Mile widziane są te ulepione samodzielnie z modeliny, plasteliny, masy solnej, z papieru czy 
filcu. 
Technika plastyczna: 
dowolna z wykorzystaniem materiałów wtórnych, plastycznych, papierniczych, 
przyrodniczych, spożywczych wymienionych powyżej w regulaminie. 
Format pracy:    
praca przestrzenna na formacie nie przekraczającym A4 na twardej podstawie (może to być 
sklejka, deska, tektura, plaster drewna), wysokość szopki to max. 20cm 
                          
Każdy autor powinien dostarczyć jedną pracę plastyczną wykonaną indywidualnie. 
Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę, czyli  tytuł pracy konkursowej oraz dane 
ucznia (imię i nazwisko, klasa, dokładny adres placówki, imię i nazwisko opiekuna). 
 
Prosimy również o dostarczenie wraz z pracą konkursową zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i  wizerunku dziecka na stronie www organizatora konkursu oraz na facebooku 
szkoły. 
 
Kryteria oceny: 

 zgodność z tematem, nawiązanie do tradycji, 

 estetyka pracy, 



 pomysłowość i oryginalność wykonania, walory artystyczne, bogactwo użytych 
materiałów, 

 wkład pracy własnej, czyli samodzielność w realizacji pracy plastycznej. 
 
Termin dostarczenia prac: 
Prace prosimy dostarczyć do 08.12.2022r. na adres organizatora konkursu: 
I Społeczna Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka   
ul. Robotnicza 4, 44-100 Gliwice 
 
Prace dostarczone po wymaganym terminie lub nie spełniające regulaminowych wymogów 
nie wezmą udziału w konkursie. 
Ogłoszenie wyników: 19.12.2022r. 
Rozdanie nagród odbędzie się na apelu podsumowującym I semestr roku szkolnego 
2022/2023  w I Społecznej Szkole Podstawowej. 
 
Organizator nie zwraca prac konkursowych. 
 
 
Koordynatorzy konkursu: 
mgr Alina Krawczyszyn 
mgr Gabriela Zapalska 
mgr Sylwia Ślęczka 


