Zadanie dla kl. I-III
Świąteczne ozdoby/dekoracje ze św. Mikołajem
Cele konkursu:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
2. Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, umiejętności manualnych i plastycznych.
3. Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę i przesyła zdjęcie
wykonanej ozdoby/dekoracji na sp@lubawa.pl.
3. Praca powinna być wykonana z wykorzystaniem różnych materiałów (papieru, drewna,
plastiku, wstążek, tkaniny, gałązek, koronek, mchu itp.), a głównym elementem powinna być
postać św. Mikołaja (nie mogą być użyte gotowe elementy, postaci).
4. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy.
5. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 11 grudnia 2020 r. Prace dostarczone po tym
terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
6. Prace popisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą za pośrednictwem wychowawcy klasy
składane/przesyłane są do sekretariatu szkoły.
7. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora komisja konkursowa.
Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 grudnia 2020r. Prace zostaną przedstawione na stronie
www.sp.lubawa.pl.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Zwycięzcy indywidualni mogą również otrzymać ocenę celującą
semestralną z edukacji plastycznej lub edukacji technicznej.
Wszyscy uczestnicy mogą otrzymać cząstkową ocenę celującą ze
wskazanych przedmiotów.
Organizator informuje, że konkursy ogłaszane są dla wszystkich chętnych
uczniów, promują wiedzę i umiejętności uczniów, promują samodzielność
wykonywania prac. Konkursy mają pielęgnować wartości i kulturę związaną ze
Świętami Bożego Narodzenia.
Konkurs nie są kolejnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów,
proponowane oceny są tylko zachętą, inną formą nagrody dla wszystkich
zaangażowanych.

Zadanie dla kl. IV-VIII
Mikołajkowy klasowy album fotograficzny z Mikołajem Kopernikiem
Cele konkursu:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
2. Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności.
3. Poznanie na nowo postaci Mikołaja Kopernika.
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.
2. Konkurs jest konkursem fotograficznym. Motywem przewodnim jest patron szkoły – Mikołaj
Kopernik.
3. Konkurs ma być połączeniem postaci patrona szkoły ze zwyczajem – mikołajkami.
4. Każda klasa może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę (jeden album).
5. Praca może być wykonana dowolną techniką fotograficzną, z użyciem dowolnych narzędzi,
programów, np. PowerPoint itp.
6. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy.
7. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 11 grudnia 2020 r. Prace dostarczone po tym
terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
8. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą za pośrednictwem wychowawcy klasy
składane/przesyłane są do sekretariatu szkoły.
9. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora komisja konkursowa.
Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
10. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 grudnia 2020 r . Prace zostaną przedstawione na stronie
www.sp.lubawa.pl.

Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców.
Zwycięzcy indywidualni mogą otrzymać ocenę celującą semestralną z
plastyki, techniki lub informatyki.
Wszyscy uczestnicy mogą otrzymać cząstkową ocenę celującą ze
wskazanych przedmiotów.

Organizator informuje, że konkursy ogłaszane są dla wszystkich chętnych
uczniów, promują wiedzę i umiejętności uczniów, promują samodzielność
wykonywania prac. Konkursy mają pielęgnować wartości i kulturę związaną ze
Świętami Bożego Narodzenia.
Konkurs nie są kolejnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów,
proponowane oceny są tylko zachętą, inną formą nagrody dla wszystkich
zaangażowanych.

