
REGULAMIN KONKURSU 

„RODZINNY STROIK WIELKANOCNY” 

 

 

 

Tworzenie stroików w czasie Wielkanocy to piękny zwyczaj przekazywany z 

pokolenia na pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się 

narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako 

formy wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły i ich rodziców. 

 

Temat konkursu: „Rodzinny Stroik Wielkanocny” 

 

Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach 

 

 

 



 

Cele konkursu: 

• Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych. 

• Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych. 

• Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji. 

• Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na 

pokolenie. 

• Doskonalenie umiejętności twórczych. 

• Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych. 

• Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy. 

• Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa. 

• Wsparcie Hospicjum im. Św. Matki Teresy w Puławach. 

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Puławach i ich 

rodzin. 

 

Komisja Konkursowa 

Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. Decyzja 

komisji konkursowej o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna. Komisja 

konkursowa będzie oceniała stroik według następujących kryteriów: 

1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu. 

2. Dobór i wykorzystanie materiałów.  

3. Wkład pracy. 

4. Estetyka pracy. 

5. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

 

Nagrody  

Komisja Konkursowa oceni stroiki bożonarodzeniowe w dwóch kategoriach: 

1. Klasy I-III SP 

2. Klasy IV-VI SP 

W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody: I miejsce, II miejsce, III 

miejsce oraz wyróżnienia. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oceny cząstkowe celujące z zajęć 

plastycznych i technicznych. 

 

Warunki uczestnictwa: 

• Wykonany stroik odpowiadający regulaminowi należy dostarczyć  

w wyznaczonym terminie – 27.03.2023. (poniedziałek) do wychowawcy 

klasy. 



• Wyniki konkursu ogłoszone będą 29.03.2023r. (środa), tego dnia odbędzie 

się na holu głównym szkoły wręczenie dyplomów i nagród. 

• Każdy uczeń może dostarczyć dowolną liczbę stroików (wykonanych 

rodzinnie), nigdzie dotychczas nie pokazywanych i nie nagradzanych  

w innym konkursie. 

• Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

• Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia  

i rozmiar stroika są dowolne. 

• Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenia do stroika/ stroików 

metryczki z imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz oznaczeniem klasy  

z której jest. 

• Wszystkie dostarczone na konkurs stroiki wielkanocne, stają się 

własnością organizatora i zostaną sprzedane na kiermaszach 

wielkanocnych organizowanych przez szkolne koło PCK, całkowity 

dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na Hospicjum im. Św. 

Matki Teresy w Puławach. 

• Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

• O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

                        Koordynatorzy konkursu 

                     Kamilla Brodzik, Urszula Czerniak i Marzena Szymczak 


