
 
 

XXV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
I. Organizator:  

1. Szkoła Podstawowa nr 3 
2. Parafia Św. Wojciecha 
3. Fabryka Kultury 

II.  Cel konkursu:  
- Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia. 
- Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego 

wykonywania szopki. 
- Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z 

różnorodną techniką wykonania. 
- Konfrontacja osiągnięć artystycznych.  
-  

III.  Warunki konkursu: 
1. Uczestnikami są: dzieci i młodzież redzkich szkół. 
2. Temat: Rodzinna szopka bożonarodzeniowa. Forma tradycyjna trójwymiarowa lub inna 

według własnego pomysłu. Preferowane są materiały naturalne. 

3. Technika prac: Dowolna.  Jury będzie brało pod uwagę wielkość pracy, jej oryginalność, technikę, 
sposób wykonania postaci i wierność tradycji. Wszystkie elementy szopki jak w latach ubiegłych 
powinny zostać wykonane samodzielnie. (Nie będą brane pod uwagę szopki z gotowymi 
figurkami). 

4. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: 

- imiona i nazwiska uczniów, ich wiek i klasę, 

- nazwisko opiekuna,  

- nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy, 

- dołączoną zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik 
nr 1} 

5. Szopkę należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. 
Brzozowa 30 (świetlica) do Izabeli   Jarzębskiej – Pawłowskiej do 
dnia 13 grudnia 2019r. 

6. Szopki oceni komisja konkursowa 17 grudnia 2019r.o godz. 9.00 
w SP nr 3. 

V.   Nagrody, wystawa pokonkursowa:    
 

1.  Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia. 
 
2. Wręczenie nagród nastąpi dn. 19 grudnia 2019r.o godz. 13.00 po 

jasełkach na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie. 
3. Szopki zostają zwrócone uczestnikom konkursu po wręczeniu nagród 

w dn. 19 grudnia 2019r. 
 

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 

 
 

 
 
 



 
 

XXV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
Kategoria: przedszkole – zerówka   

I. Organizator:  

1. Szkoła Podstawowa nr 3 
2. Parafia Św. Wojciecha 
3. Fabryka Kultury 

II.  Cel konkursu: 

- Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia.  

- Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania 
prac. 

- Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z 
różnorodną techniką wykonania. 

- Konfrontacja osiągnięć artystycznych.  
 

III.  Warunki konkursu: 
1. Temat: MOJA WYMARZONA CHOINKA 

2. Technika wykonania: Forma płaska – collage na kartce. Można w pracy 
zastosować takie środki jak masa solna lub papierowa, kasza, bibułka krepa, wata, cekiny, koraliki, 
kolorowe wycinanki, itp. Choinka nie powinna przekraczać rozmiaru kartki A3.  

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:  
- imię i nazwisko autora,  
- wiek, klasę,  
- nazwę i adres placówki,  
- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. 
- dołączoną zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik nr 1} 
 

4. Choinkę należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. Brzozowa 30 
(świetlica) do Izabeli   Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 13 grudnia 2019r. 

5. Komisja konkursowa oceni prace 17 grudnia 2019r.o godz. 9.00 w SP3. 
 

6. Choinki oceniane będą wyłącznie indywidualnie w kategoriach wiekowych: 
          przedszkole - zerówka 

IV.    Nagrody, wystawa pokonkursowa       
1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia. 
2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 17- 19 grudnia na terenie szkoły. 
3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 19 grudnia 2019r.o godz. 13.00 po uroczystych jasełkach na sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. 

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną wykorzystane na cele 
charytatywne. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 

http://www.babajaga-deko.pl/sklep/product.php?id_product=1593
http://www.babajaga-deko.pl/sklep/product.php?id_product=1593
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.img-sprzedajemy.pl%2F1000x901c%2F16%2F85%2F3f%2Fsprzedam-balwanki-na-usb-ze-zmieniajacymi-warszawa-400708252.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsprzedajemy.pl%2Fsprzedam-balwanki-na-usb-ze-zmieniajacymi-kolorami-warszawa-2-0010c9-nr47719302&docid=hvzPZvXuij83SM&tbnid=0vIxf2wHP_yxdM%3A&vet=12ahUKEwi7g-WghsjeAhUnxoUKHULVDPI4yAEQMyg5MDl6BAgBEDo..i&w=743&h=720&itg=1&client=firefox-b&bih=711&biw=1536&q=ba%C5%82wanek%20przestrzenny&ved=2ahUKEwi7g-WghsjeAhUnxoUKHULVDPI4yAEQMyg5MDl6BAgBEDo&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.img-sprzedajemy.pl%2F1000x901c%2F16%2F85%2F3f%2Fsprzedam-balwanki-na-usb-ze-zmieniajacymi-warszawa-400708252.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsprzedajemy.pl%2Fsprzedam-balwanki-na-usb-ze-zmieniajacymi-kolorami-warszawa-2-0010c9-nr47719302&docid=hvzPZvXuij83SM&tbnid=0vIxf2wHP_yxdM%3A&vet=12ahUKEwi7g-WghsjeAhUnxoUKHULVDPI4yAEQMyg5MDl6BAgBEDo..i&w=743&h=720&itg=1&client=firefox-b&bih=711&biw=1536&q=ba%C5%82wanek%20przestrzenny&ved=2ahUKEwi7g-WghsjeAhUnxoUKHULVDPI4yAEQMyg5MDl6BAgBEDo&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.seneks.pl%2Ftowary_wm%2F01513DLP-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.seneks.pl%2F%3Fpage%3Dshop%26run%3Dlist%26kat2%3D42131%26gr%3D467149&docid=qTHbTEGLDlM8pM&tbnid=sV94kvOBQfJ6vM%3A&vet=12ahUKEwi7g-WghsjeAhUnxoUKHULVDPI4yAEQMyg6MDp6BAgBEDs..i&w=1000&h=1000&itg=1&client=firefox-b&bih=711&biw=1536&q=ba%C5%82wanek%20przestrzenny&ved=2ahUKEwi7g-WghsjeAhUnxoUKHULVDPI4yAEQMyg6MDp6BAgBEDs&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.seneks.pl%2Ftowary_wm%2F01513DLP-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.seneks.pl%2F%3Fpage%3Dshop%26run%3Dlist%26kat2%3D42131%26gr%3D467149&docid=qTHbTEGLDlM8pM&tbnid=sV94kvOBQfJ6vM%3A&vet=12ahUKEwi7g-WghsjeAhUnxoUKHULVDPI4yAEQMyg6MDp6BAgBEDs..i&w=1000&h=1000&itg=1&client=firefox-b&bih=711&biw=1536&q=ba%C5%82wanek%20przestrzenny&ved=2ahUKEwi7g-WghsjeAhUnxoUKHULVDPI4yAEQMyg6MDp6BAgBEDs&iact=mrc&uact=8


 
XXV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 

Kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej 
 

I. Organizator:  

1. Szkoła Podstawowa nr 3 
2. Parafia Św. Wojciecha  
3. Fabryka Kultury 

 

II.  Cel konkursu: 
- Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 
- Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania szopki. 
- Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną techniką 

wykonania. 
- Konfrontacja osiągnięć artystycznych. 
 

III.  Warunki konkursu: 
1. Temat: Figurki świąteczne postaci (Mikołaj, Święci, Święta Rodzina, 3 

Królowie, Maria z dzieciątkiem, Anioł). 
2. Technika prac: Forma przestrzenna.  Technika dowolna. Można w pracy 

zastosować takie środki jak masa solna lub papierowa, glina, materiały wtórne, 
bibułka, wata, tkanina, słomka, materiały naturalne itp. 

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę 
zawierającą:  

- imię i nazwisko autora,  
- wiek, klasę, 
- nazwę i adres placówki,  

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.  
- dołączoną zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik nr 1} 

 

4. Figurki należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do 
Izabeli   Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 13 grudnia 2019r. 

5. Komisja konkursowa oceni prace 17 grudnia 2019r.o godz. 9.00 w SP3. 

6. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w kategoriach wiekowych: 
klas I – III szkoły podstawowej  

IV.    Nagrody, wystawa pokonkursowa                                                                                     

1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia. 
2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 17- 19 grudnia na terenie szkoły. 
3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 19 grudnia 2019r. o godz. 13.00 po uroczystych jasełkach na sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. 

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną wykorzystane na cele 
charytatywne. 

 
 
 
 
 
 
 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 
 



XXV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 

Kategoria: klasy IV - VI szkoły podstawowej 
 

I. Organizator:  

1. Szkoła Podstawowa nr 3 
2. Parafia Św. Wojciecha 
3. Fabryka Kultury 

 

II.  Cel konkursu:  
- Kultywowanie tradycji związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia. 
- Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego 

wykonywania prac. 
- Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z 

różnorodną techniką wykonania. 
- Konfrontacja osiągnięć artystycznych.  
 

III.  Warunki konkursu: 
1. Temat: stroik świąteczny. 
2. Technika prac: Przestrzenna - forma stojąca lub wisząca. Stroik można wykonać samodzielnie 

z kartonu, gałązek, szyszek bądź innego materiału. Dopuszcza się wykorzystanie gotowej formy 
koszyczka, podstawki(bazy) ze styropianu lub innych materiałów. Formę można ozdobić według 
własnego pomysłu np.: kwiatami bombkami, świeczkami i wstążką lub przyprawami, skórkami 
pomarańczy itp.  

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną 
metryczkę zawierającą:  
- imię i nazwisko autora,  
- wiek, klasę, 
- nazwę i adres placówki,  
- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego 

praca została wykonana. 
- dołączoną zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik nr 1}. 

 

4. Stroiki należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda  
ul. Brzozowa 30 (świetlica) do Izabeli   Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 13 grudnia 2019r. 

5. Komisja konkursowa oceni prace 17 grudnia 2019r.o godz. 9.00 w SP3. 

6. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w kategoriach wiekowych: klas IV – VI szkoły 
podstawowej 

IV.    Nagrody, wystawa pokonkursowa                                                                                     

1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia. 
2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 17- 19 grudnia na 

terenie szkoły. 
3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 19 grudnia 2019r. 
       o godz. 13.00 po uroczystych jasełkach na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. 

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną wykorzystane na cele 
charytatywne. 

 
 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 
 



 

XXV MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
 

Kategoria: klasy VII – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
 

I. Organizator: 

1. Szkoła Podstawowa nr 3 
2. Parafia Św. Wojciecha 
3. Fabryka Kultury 

 

II.  Cel konkursu: 
- Kultywowanie tradycji związanych ze 

Świętami Bożego Narodzenia. 
- Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego 

wykonywania prac. 
- Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną 

techniką wykonania. 
- Konfrontacja osiągnięć artystycznych.  
 

III.  Warunki konkursu: 
 

1. Temat: Witraż świąteczny 

2. Technika prac: płaska.  Witraż powinien zawierać Świętą Rodzinę lub inne motywy związane z 
Bożym Narodzeniem. Jako wypełnienie powinna być zastosowana bibułka 
krepa lub inny kolorowy papier. 

3. Każdy witraż powinien posiadać dobrze przytwierdzoną metryczkę 
zawierającą:  

- imię i nazwisko autora,  
- wiek, klasę, 
- nazwę i adres placówki,  
- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, 
- dołączoną zgodę rodziców na udział w konkursie (załącznik nr 1}. 

 

4. Witraże należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do 
Izabeli   Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 13 grudnia 2019r. 

5. Komisja konkursowa oceni prace 17 grudnia 2019r.o godz. 9.00 
w SP3. 

6. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w kategoriach 
wiekowych: klasy VII – VIII szkoły podstawowej i szkoły 
ponadgimnazjalne. 

IV.    Nagrody, wystawa pokonkursowa         

1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.  
2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 17- 19 grudnia na terenie 

szkoły. 
3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 19 grudnia 2019r.o godz. 13.00 po uroczystych jasełkach na sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. 

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną wykorzystane na cele 
charytatywne. 

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 


