Regulamin
SZKOLNEGO KONKURSU NA RODZINNĄ SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Szkolny
2. Celem konkursu jest: propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego
i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, zachowanie tradycji
budowania Szopek Bożonarodzeniowych, pobudzenie inwencji twórczej w
zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych,
rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci,
młodzieży oraz dorosłych, ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy
społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji
3. Tematyka konkursu: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie
przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej (stałej, której
podstawa nie przekracza formaty A3) z uwzględnieniem wyraźnych elementów
tradycji Bożego Narodzenia
Warunki konkursu - W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – IV
Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek wraz z rodzicami i rodzeństwem
- Prace konkursowe mogą być wyłącznie pracami grupowymi (rodzinnymi)
- Konstrukcja szopki powinna być stabilna (maksymalny rozmiar podstawy to
A3). Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie
przesuwały
- Pracę należy opatrzyć (na jednym z boków) metryczką zawierającą dane: imię
i nazwisko ucznia, klasę
- Szopka nie może zawierać elementów wymagających podłączenia do instalacji
elektrycznej oraz gotowych figurek
- Szopkę należy dostarczyć do 14.12.2018r. do opiekuna Samorządu Szkolnego,
s. Renaty
- Ogłoszenie wyników nastąpi 19.12.2018 r.
- Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe 21.12. 2018 r.

- Po prezentacji szopek na wystawie, uczestnicy w dniu 21.12.2018 r. odbierają
swoje prace
- Uczestnicy wyrażają akceptację regulaminu i zgadzają się na fotografowanie
i udostępnianie zdjęć szopek na stronie internetowej szkoły
Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie
artystyczne, oryginalność pomysłu, opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie
materiałów (w szczególności naturalnych), motywy regionalne, wkład pracy,
estetyka pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
Prace będzie oceniać komisja w składzie:
S. Hanna Filipkowska – Dyrektor Szkoły
S. Maksymiliana Matuszewska – Katechetka klasy I SP
S. M. Renata Ciężkowska – Katechetka Klas II – IV SP
P. Justyna Mahboob – nauczyciel plastyki

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w konkursie. Życzymy ciekawych
pomysłów i owocnej współpracy z Rodziną.
Czekamy na wasze prace! 

*Regulamin konkursu na stronie Szkoły w zakładce Samorząd Szkolny

