
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN 

III EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO 

O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Kartka Bożonarodzeniowa - „Wigilijne życzenia” 
 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II  w Siemiatyczach.  

2. Cele konkursu:  

▪ popularyzacja polskich tradycji;  

▪ rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci; 

▪ wyrażanie poprzez środki plastyczne atmosfery Świąt Bożego Narodzenia;  

▪ poszukiwanie twórczych rozwiązań; 

▪ nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.  

3. Technika: dowolna, oprócz materiałów sypkich i nietrwałych. 

4. Format: A - 5, A - 4, A - 3. 

5. Wiek uczestników: klasy  I – VIII szkoła podstawowa. 

6. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczone 

do konkursu). 

7. Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru: 

▪ Imię i nazwisko autora: 

▪ Klasa: 

▪ Adres placówki: 

▪ Telefon/e-mail placówki: 

▪ Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

8. Jury powołane przez Organizatora przyzna I, II, III miejsce, wyróżnienia w kategoriach wiekowych oraz 

dokona kwalifikacji prac do wystawy. 

Kryteria oceniania:  

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:  

• poziom artystyczny wykonanej pracy;  

• inwencję twórczą uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość;  

• stopień nawiązania do tradycji;  

• estetykę, staranność wykonania, wkład pracy oraz samodzielność wykonania;  

• ciekawą treść życzeń.  



Komisja oceniać będzie prace w trzech kategoriach:  

• szkoła podstawowa – klasy I – III;  

• szkoła podstawowa – klasy IV – VI;  

• szkoła podstawowa – klasy VII – VIII.  

9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

10. Prace należy przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 

ul. Gen. Władysława Andersa 4 

17-300 Siemiatycze 

z dopiskiem Konkurs Plastyczny 

11. Termin nadsyłania prac: do 22.12.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).   

12. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.01.2022 r.  

 

Uwagi końcowe: 

1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich nauczycieli prowadzących, niezbędnych do 

organizacji konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych na szkolnej stronie 

internetowej. 

3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

4. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora: 

https://andersa4siemiatycze.edupage.org/ 

5. Kontakt do osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu: 

▪ Katarzyna Nayda - k.nayda@op.pl   Tel.500 836 952 

▪ Ewa Olszewska - eaolszewska@wp.pl  Tel. 502 589 870 

▪ Marlena Skrocka – Koc - marliczarli@op.pl   Tel. 511 467 802 

 

Życzymy powodzenia! 
 

Patronat nad konkursem objęli: 

Burmistrz Miasta Siemiatycze, Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach,  

Sklep Papierniczy ,,Duduś”, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz. 
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