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1.Organizator konkursu. 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie. 

 

2. Przedmiot konkursu. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocnego. 

 

3. Cele konkursu: 

• Propagowanie tematyki związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych; 

• Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej; 

• Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów; 

• Rozwijanie wrażliwości artystycznej; 

• Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania własnej twórczości; 

• Angażowanie uczniów w działalność pozalekcyjną promującą szkołę. 

 

4. Uczestnicy. 

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr1 w Radzyminie. 

 

5. Warunki udziału w konkursie: 

• Należy wykonać stroik wielkanocny dowolnej wielkości; 

• Stroiki należy wykonać indywidualnie. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę; 

• Jeden uczestnik może przynieść więcej niż jeden stroik, ale nie więcej niż trzy. Każda z tych 

prac będzie oceniana osobno, jednak Komisja zastrzega sobie prawo przyznania tylko jednego 

tytułu dla jednego uczestnika; 

• Ocenie będą podlegać prace własnoręcznie wykonane, dopuszczalne jest zastosowanie jako 

dodatków gotowych elementów (jak plastikowe zające czy kurczaczki z waty itp); 

• Wszystkie prace powinny być opisane za pomocą metryczki: Imię i nazwisko, klasa , (data           

i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego). Metryczka powinna być przywiązana do stroika.  

 

6. Oceny prac 

• dokona Komisja Konkursowa powołana przez Samorząd Uczniowski według następujących 

kryteriów: kreatywność, oryginalność, estetyka wykonania, ogólne wrażenie artystyczne. 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, 

• dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców, 

• prace nie będą zwracane, po dokonaniu oceny zostaną przekazane instytucjom zaprzyjaźnionym 

w ramach współpracy szkoły, ze środowiskiem lokalny.  

 

7. Termin składania prac konkursowych 

• Prace należy składać do dnia 7 kwietnia 2022 r. w sali 1.05,  

• prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą 

podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

• prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane. 

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu 

• Planowana data ogłoszenia wyników 11 kwietnia 2022 r. 

• Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 

 


