II EDYCJA
MIĘDZYSZKOLNYEGO KONKURSU
NA RODZINNĄ SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan
oznajmił”. Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa
i Niemowlę, leżące w żłobie.
Ewangelia wg św. Łukasza 2. 15-16

Zapraszamy uczniów klas 0-3 wraz z rodziną do udziału w konkursie
na wykonanie Rodzinnej Szopki Bożonarodzeniowej.
Zbliżają się święta, czas radości, rodzinnych spotkań, wspólnego
biesiadowania, śpiewania kolęd. Chcielibyśmy ten czas przybliżyć
i wydłużyć poprzez pracę nad szopką. Projektowanie i wykonanie pracy
może okazać się wyjątkowym sposobem na spędzenie czasu z bliskimi.

Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych.
Pielęgnowanie zwyczajów.
Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia.
Rozwijanie zmysłu estetycznego i ujawnienie inwencji twórczej.
Integracja członków rodziny.
Łączenie środowisk wychowawczych: rodzina, szkoła.
Twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizacji projektu.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin.
2. Jedna rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną szopkę.
3. Wszystkie elementy muszą być wykonane samodzielnie – nie będą
przyjmowane prace z gotowymi elementami ( rezygnujemy z gotowych
lalek, figurek, plastikowych zwierzątek itp.).
4. Szopkę wykonujemy z różnych materiałów, dowolną techniką.
5. Do wykonanej szopki należy dołączyć informacje: nazwisko rodziny,
telefon, oświadczenie (zgoda) na publikację nazwiska, wizerunek oraz
fotografii szopki na stronie internetowej szkoły, nazwę, adres placówki
oświatowej, do której uczęszcza dziecko, imię i nazwisko nauczyciela, nr
tel. szkoły.

Kryteria oceniania:
1.
2.
3.
4.
5.

Wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne.
Wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych.
Wkład pracy.
Trudność techniczna.
Oryginalne podejście do tematu.

Zainteresowanych prosimy o składanie gotowych szopek do:
Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu – dyżurki, sale 11 i 12
w budynku klas 1-3. Do dnia 10 grudnia 2018r.

Wyniki konkursu:
Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do dnia
14 grudnia 2018r.
Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo
zachowania na własność prac konkursowych. Wszystkie prace
wezmą udział w kiermaszu bożonarodzeniowym, który odbędzie się
17.12.2018r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu. Zebrana kwota
zostanie przekazana na cele charytatywne.

Organizatorzy:
Agnieszka Nieścior
tel. 535-389-053
Szkoła Podstawowa nr 14

Wiesława Cieślak

ul. Hallera 79

tel. 668-368-553

87-100 Toruń

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a w zw. z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych do :


Uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową

…………………………………………
podpis rodzica

