
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wielkimi krokami zbliżają się  
Święta Bożego Narodzenia! 

W związku z tym  
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

zaprasza uczniów klas 0-8  
do udziału w konkursie bożonarodzeniowym na 

RECYKLINGOWĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ. 
 

Choinka udekorowana samodzielnie wykonanymi  
ozdobami ma swój wyjątkowy urok.  

Dlatego zachęcamy Was do działu w tym konkursie, dzięki 
któremu możecie nie tylko zdobyć nagrody,  

ale i oryginalnie przystroić nasze szkolne,  
świąteczne drzewko.  

Natchnieniem niech będą ozdoby ze zdjęcia  
na plakacie, gdzie znajduje się Rudolf z korków  

po winie, bałwanki z kapsli, łańcuch z papierowych  
serduszek, oklejana bombka, czy zawieszka  

z pokarmem dla ptaków.  
W Internecie jest mnóstwo inspiracji,  

ale liczymy, że tworząc ozdoby wykażecie się  
kreatywnością.  

Uczniowie klas 0-3 mogą wykonać pracę  
z pomocą rodziców. 

 Wszystkich zapraszamy do udziału w konkursie  
i życzymy zwycięstwa! 

https://sulecin24.pl/konkurs-na-recyklingowe-ozdoby-choinkowe/


RREEGGUULLAAMMIINN  KKOONNKKUURRSSUU  NNAA  NNAAJJPPIIĘĘKKNNIIEEJJSSZZĄĄ  
RECYKLINGOWĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ  

     1. CELE KONKURSU:  

 Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;  
 rozwijanie wrażliwości estetycznej;  
 stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;  
 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia.  

2. ZADANIE KONKURSOWE:  

 Wykonujemy recyklingową ozdobę choinkową dowolną techniką  
i w dowolnej formie, z możliwością zastosowania techniki mieszanej, 
konieczne jest użycie materiałów recyklingowych, tj.: rolki po papierze 
toaletowym lub ręcznikach papierowych, stare płyty CD, kapsle, korki, 
sznurki, gazety, żarówki, różnego rodzaju patyczki (w tym po lodach), 
szklane butelki i słoiki i itp.  

 Prace dostarczamy do 5 grudnia 2018 roku do sali nr 31.  

 Każda praca powinna mieć przyczepianą metryczkę z imieniem i nazwiskiem 
oraz klasą uczestnika konkursu. 

     3. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:  

 Wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, która 
będzie złożona z nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego  
i Rady Rodziców. Ocena prac będzie miała miejsce w dniu 5 grudnia 2018 r. 

 Ozdoby zawisną na szkolnej choince, która stanie na parterze, przy wejściu 
głównym do szkoły. 

 Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

o oryginalność,  
o pomysłowość, 
o estetyka wykonania,  
o zastosowanie materiałów recyklingowych.  

 Organizator przewiduje dyplomy za miejsca i nagrody rzeczowe w każdej 
kategorii wiekowej (dla klas 0-3 i 4-8). 

 Wyniki zostaną ogłoszone podczas wspólnego kolędowania w sali 
gimnastycznej, które odbędzie się 21 grudnia 2018 roku. 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie.  

https://sulecin24.pl/konkurs-na-recyklingowe-ozdoby-choinkowe/

