
REGULAMIN KONKURSU NA ANIOŁA 

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Uwielinach,  -  2020/2021 

 

Cele konkursu: 

 Kultywowanie w rodzinach tradycji świątecznych; 

 Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa; 

 Integracja rodziny przy wspólnym wykonywaniu anioła; 

  Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych; 

  

Temat  konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest rodzinne lub indywidualne  wykonanie 

przestrzennej pracy plastycznej – ANIOŁA. Oceniane będą: ogólne wrażenie 

estetyczne oraz pomysłowość. 

  

Regulamin  konkursu: 

 Anioł może być wykonany w dowolnym stylu. Technikę i zestaw materiałów 

wybiera samodzielnie każdy uczestnik; 

 Anioł nie może przekraczać wysokości 1m i nie może być niższy niż 25 cm; 

Autor może ozdobić swoją pracę dowolnymi, gotowymi elementami (brokat, 

piórka, koraliki, cekiny, siano, sznurek); 

 

 Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: klasowym i szkolnym; 

 

 Pracę konkursową– Anioła, na etapie klasowym, wykonujemy najpóźniej               

do dnia 09 grudnia 2020 r.  Zdjęcie pracy należy przesłać Wychowawcy klasy. 
 

 

 Wychowawca klasy wybiera zwycięskie prace (max.3), które przechodzą                   

do etapu szkolnego. W dniu 10 grudnia należy dostarczyć je do szkoły                     

( budynek A ); 

 

 Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym (imię         i 

nazwisko, klasa); 

 



 Komisja konkursowa przygotuje wystawę Aniołów w kościele parafialnym                   

w dniu 13 grudnia 2020 r.; 

 

 W przypadku dużej liczby prac konkursowych, komisja zastrzega sobie prawo 

selekcji Aniołów na wystawę; 

 

 Komisja konkursowa w dniach 14-16 grudnia zorganizuje zdalnie wybory 

najlepszych prac- laureatów I, II i III miejsca. Ich autorstwo pozostanie niejawne 

do momentu ogłoszenia wyników; 

 

 Nagrody sfinansuje  Proboszcz miejscowej parafii. 

 

 Wszystkie prace etapu szkolnego  zostaną wystawione na licytację zdalną,  

która odbędzie  się w dniach 17-21 grudnia 2020 r.; 

 

 W dniach  22-23 grudnia będzie można odebrać ze szkoły wylicytowane prace 

po okazaniu dowodu wpłaty wylicytowanej kwoty na konto Rady Rodziców; 

 

 Środki finansowe uzyskane z licytacji, wspomogą fundusz Rady Rodziców; 

  

WAŻNE !!! Przyniesione na konkurs anioły nie podlegają zwrotowi                              

i stanowią własność szkoły. 

 

 

 


