
Regulamin konkursu “Pojedynek choinek”
na najładniejszy, świąteczny wystrój sali lekcyjnej.

Cele konkursu:
● integracja zespołów klasowych;
● zachowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Świąt Bożego

Narodzenia;
● aktywizacja dzieci i młodzieży do twórczego myślenia oraz rozwijanie

zdolności plastycznych;
● uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne oraz

motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy;
● stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole.

Przedmiot konkursu:
Klasy biorące udział w konkursie mają za zadanie przygotować świąteczny wystrój
swojej sali lekcyjnej tj. gazetka ścienna, stroik świąteczny, drzewko
bożonarodzeniowe, różnego rodzaju formy przestrzenne nawiązujące do symboliki
Świąt Bożego Narodzenia. Jeśli klasy biorące udział w konkursie mają tą samą salę,
należy wydzielić część, która będzie podlegała ocenie konkursowej dla danej klasy.

Zasady konkursu:
1. Czas trwania konkursu – od 6 grudnia do 19 grudnia 2022 roku.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udekorowanie klasy ozdobami
świątecznymi oraz zrobienie gazetki szkolnej z informacją o świętach. Do wykonania
ozdób można używać dowolnych materiałów. Jedną salę lekcyjną mogą udekorować
dwie klasy.

4. Dekoracja sali będzie oceniana przez jury w kategoriach:
● samodzielność wykonania ozdób i gazetki,
● pomysłowość,
● wkład pracy,
● estetyka wykonania,
● oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia;



5. Sale oceniać będzie:
Komisja w 6 osobowym składzie (przewodniczący SU, opiekun SU, przedstawiciel
Rady Rodziców, dyrektor, organizatorzy konkursu);

6. W każdej kategorii przyznane zostaną punkty:
Od 1 do 10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów (suma
punktów z pięciu kategorii);

7. Spośród wszystkich sal wyłonimy:
I miejsce;
II miejsce;
III miejsce;

8. Sale oceniane będą:
Od 20 do 22 grudnia 2022 r. a ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia.

9. Nagrody:
I miejsce - wyjście z wychowawcą do kina Cinema City - nagroda o o łącznej wartości
400 zł
II miejsce - pizza na godzinie wychowawczej - nagroda o łącznej wartości  200 zł
III miejsce - słodkie upominki o łącznej wartości 100 zł

Fundatorem nagród w konkursie jest Rada Rodziców.

Wręczenie nagród nastąpi w późniejszym terminie.


