W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Olecku
Konkurs indywidualny na Najładniejszą Kartkę
Świąteczną
Kartkę formatu A6, wykonaną dowolną techniką należy złożyć do dnia
10 grudnia 2019 r. u nauczycielki plastyki, Pani Bogumiły Bajbak (sala
306).

Konkurs indywidualny lub zespołowy na
Najładniejszy Stroik Świąteczny
Przedmiotem tego konkursu są stroiki świąteczne wykonane z użyciem
surowców naturalnych. Stroiki należy dostarczyć do dnia 12 grudnia 2019
r. do Pani Bogumiły Bajbak (sala 306)

Konkurs klasowy na Świąteczny Wystrój Sali
Lekcyjnej
Poszczególne oddziały przygotowują wystrój swojej klasy, który będzie
oceniany przez komisję konkursową we wtorek 17 grudnia 2019 r.

Regulamin
Świątecznych Konkursów Plastycznych
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
1. Organizatorem konkursów jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Olecku
2. Konkursy skierowane są do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
3. Konkurs trwa od 30 listopada do 19 grudnia 2019 r.
4. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
a. Konkurs indywidualny na Najładniejszą Kartkę Świąteczną
Kartkę formatu A6, wykonaną dowolną techniką należy złożyć
do dnia 10 grudnia 2019r. u nauczycielki plastyki, Pani Bogumiły
Bajbak (sala 306 lub do pokoju nauczycielskiego).
b. Konkurs zespołowy lub indywidualny na Najładniejszy Stroik
Świąteczny
Przedmiotem tego konkursu są stroiki świąteczne wykonane z
użyciem surowców naturalnych, takich jak: mech, szyszki,
zielone gałązki świerkowe (np. odmiany, która nie traci igieł),
gałązki jałowca, kora, drewienka, gałązki, orzechy, cynamon,
goździki, orzechy, plastry cytrusów, itp. Do ozdoby można
wykorzystać elementy gotowe, takie jak bombki, świece,
wstążki i inne. Stroiki należy dostarczyć do dnia 12 grudnia 2019
r. do Pani Bogumiły Bajbak (sala 306 lub do pokoju
nauczycielskiego)
c. Konkurs klasowy na Świąteczny Wystrój Klasy
Poszczególne oddziały przygotowują wystrój swojej klasy, który
będzie oceniany przez komisję konkursową we wtorek 17
grudnia 2019 r., na czwartej godzinie lekcyjnej.

5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
a. I kategoria wiekowa – klasy I – III
b. II kategoria wiekowa – klasy IV – VI
c. III kategoria wiekowa – klasy VII -VIII
6. Skład jury konkursu stanowić będą: Dyrektor szkoły, nauczyciel
plastyki, wybrani członkowie Grona Pedagogicznego.
7. Jury konkursu wybierze najlepsze prace i przyzna odpowiednio I, II
lub III miejsce w każdej kategorii wiekowej i tematycznej konkursu.
8. Kryterium oceniania stanowić będzie:
a. oryginalność pomysłu;
b. estetyka wykonania;
c. zgodność z tematem konkursu;
d. w przypadku stroików – zastosowanie surowców naturalnych.
9. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród odbędzie się
podczas Jasełek Szkolnych w dniu 19 grudnia 2019 r.
10. Jury konkursu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji
regulaminu konkursu
11. Wszelkich informacji udziela p. Bogumiła Bajbak

