
Regulamin konkursu plastyczno-technicznego 

„Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” 

I. Główne założenia konkursu:  

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 344, ul. Spartańska 2, Warszawa.  

2. Koordynatorkami konkursu są: mgr Ewa Piątkowska, mgr Dagmara Stanikowska- Brzeźniak,  
lic. Weronika Dzik.  

3. Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkola 344 oraz ich rodzin. 

4. Konkurs rozpoczyna się  01.12.2022 r. i trwać będzie do 16.12.2022 r. włącznie. 

5. Temat prac konkursowych: „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” praca przestrzenna,  
obowiązkowo wykonana z odpadów, jakie produkowane są w każdym gospodarstwie domowym 
i które zalegają w domach (uwaga: nie będą oceniane prace z „gotowymi” figurkami). 

6. Wymiary podstawy szopki przestrzennej: max. szer. 30 cm i max. dł. 50 cm; technika wykonania 
i materiał dowolne. 

7. Kategorie wiekowe: 3 - lata, 4 - lata, 5 – lat i 6/7 - lat.  

8. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

II. Cele konkursu : 

 Propagowanie tradycji szopkarstwa polskiego, kultywowanie tradycji ludowej i obrzędowości Świąt 
Bożego Narodzenia. 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci. 

 Kształcenie postaw proekologicznych. 

 Wzbogacenie wiedzy związanej z recyklingiem. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Prace na konkurs powinny być wykonane przez dzieci wspólnie z członami rodziny lub opiekunami.  

2. Praca może być wykonana pod kierunkiem osób dorosłych lecz zrobiona własnoręcznie przez 
dziecko/dzieci z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych wymagających pomocy osób starszych 
typu wbijanie gwoździ, przycinanie deseczek, klejenie klejem na gorąco itp.  

3. Konstrukcja powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy powinny być przymocowane w sposób 
trwały (uniemożliwiające ich przesuwanie). 

4. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka, członków rodziny, biorących udział 
w przygotowaniu pracy oraz nazwą grupy przedszkolnej. 

5. Pracę konkursową należy dostarczyć najpóźniej 16.12.2021r. do nauczycielek grupy. 

IV. Ocena prac i nagrody 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu, w której skład 

wejdą Dyrektor Przedszkola nr 344, koordynatorzy oraz zaproszeni goście. 

2. Komisja Konkursowa wybierze laureatów spośród przekazanych prac. Przewidziane są nagrody  

za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.  



3. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny, estetyka, sposób 

użycia materiałów pochodzących z recyklingu, wkład pracy dziecka/dzieci.  

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy 

6. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. Ocenie nie 
będą podlegały prace z „gotowymi” figurkami. 

V. Uwagi 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. 
 

 

 


