
                         Konkurs Świąteczny – Robimy ozdoby choinkowe
               Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Rada Rodziców

   Regulamin jest zamieszczony na stronie naszej szkoły w zakładce rady rodziców oraz dostępny u 
przedstawicieli RR

   Zasady konkursu są bardzo proste :
            Chcielibyśmy aby każda klasa wykonała zestaw ozdób świątecznych.

– Zestaw powinien składać się z pięciu ozdób,technika dowolna,kształty,kolory,użyte 
materiały przeróżne – ważne jest jedno -ograniczamy użycie gotowych półproduktów.

– Konkurs ma pobudzić kreatywność dzieci , sprawić ,by sięgnęły do tradycyjnych technik,lub
odnalazły się w nowych.

– Jest to konkurs dla  całych klas , klasy dzielimy na dwie kategorie wiekowe
1. klasy  1-3 
2.  klasy 4-7

– jury  (Karina Czarska-Jakimowicz,Małgorzata Jankowska,Joanna 
Pągowska)wybierze jednego zwycięzcę z każdej kategorii wiekowej , tym samym 
będziemy mieli dwie zwycięskie klasy w naszej szkole.

– konkurs jest dobrowolny ale bardzo liczymy na to,że wszyscy uczniowie się zaangażują

– Ozdoby mogą być wykonane dowolną techniką, zestaw ma się składać z pięciu wiszących 
dekoracji,które będzie można zawiesić na choince .

– Najważniejsze by były wykonane samodzielnie przez uczniów , im więcej elementów 
będzie ręcznie stworzonych,tym lepiej. Używajcie wszystkiego ,co będzie ozdobą waszej 
pracy,ograniczcie użycie gotowych półproduktów do minimum,im więcej elementów 
wykonacie sami , tym większa szansa na wygraną!

– Mamy nadzieje,że wspólna praca przyniesie dzieciom dużo satysfakcji a także NAGRODĘ.

– każde dziecko z dwóch zwycięskich klas otrzyma zaproszenie na warsztaty plastyczne w 
Manufakturze na ul.Szkolnej 9 w Suchym Lesie .

– Dzieci mogą przyjść pojedynczo lub w kilkuosobowych grupach – szczegóły do ustalenia 
pod numerem telefonu 609 134 127

– będzie to kontynuacja kreatywnego spędzania czasu

– Prace konkursowe każdej z klas muszą być podpisane ( prosimy solidnie przyczepić 
karteczkę z podpisem)

– prace prosimy dostarczyć do Izby Pamięci w szkole w budynku głównym , najpóżniej do 18 
grudnia,wyniki postaramy się ogłosić jeszcze przed przerwą świąteczną

Prace zwycięzców zawiesimy na szkolnych choinkach,będą stanowić ich najpiękniejsza 
ozdobę!!!


