
 XXVII MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
 

Kategoria: przedszkole – zerówka   
I. Organizator:  

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie  
2. Fabryka Kultury w Redzie 

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: Świąteczna ozdoba z pienika ( Prace tylko indywidualne) 

2. Technika wykonania: Forma trójwymiarowa z piernika – stojąca lub wisząca. Może składać się 
z własnoręcznie ozdobionych przez dziecko pierników lub wypieczonej innej formy piernikowej 
ozdobionej kolorowymi lukrami. Może stać samodzielnie lub posiadać 
zawieszkę. 

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. 
4. Ozdobę należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do 

nauczycieli świetlicy do dnia 14 grudnia 2022r. do godz. 15.00. 

5. Ozdoby oceni komisja konkursowa 16 grudnia 2022r.o godz. 15.00 w SP nr 3. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z udostępnieniem danych osobowych oraz 
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez SP 3 w Redzie do wyłącznych celów związanych 
z konkursem, a także na publikację pracy na stronie Internetowej organizatora. 

IV.    Nagrody, wystawa pokonkursowa       

1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia. 

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 16- 21 grudnia na terenie szkoły. 

3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia 2022r.o godz. 13.30 na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 
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XXVII MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 

Kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej 
I. Organizator:  

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie 
2. Fabryka Kultury w Redzie  

 

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: Świąteczne ubranko dla mojej maskotki ( Prace tylko indywidualne) 
2. Technika wykonania: dowolna. Ubieramy świątecznie swoją ulubioną lakę, misia, maskotkę. 

3. Szyjemy dla niej ubranko z motywem świątecznym. Ubranko można wykonać z filcu, tkaniny 
starego swetra, czy sukienki itp. Maskotka powinna stać lub siedzieć i być ubrana w strój z 
motywem bożonarodzeniowym. Dopuszcza się niewielką pomoc w szyciu ubranka osób 
dorosłych. 

4. Każda praca powinna zawierać przytwierdzoną metryczkę zawierającą:  
- imię i nazwisko autora,  
- wiek, klasę, 
- nazwę i adres placówki,  

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została 
wykonana.  

 

5. Maskotkę w stroju bożonarodzeniowym należy dostarczyć do Szkoły 
Podstawowej nr 3 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do nauczycieli świetlicy do 
dnia 14 grudnia 2022r. do godz. 15.00. 

6. Maskotki oceni komisja konkursowa 16 grudnia 2022r.o godz. 15.00 w SP nr 3. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z udostępnieniem danych osobowych oraz 
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez SP 3 w Redzie do wyłącznych celów 
związanych z konkursem, a także na publikację pracy na stronie 
Internetowej organizatora. 

IV.    Nagrody, wystawa pokonkursowa                                                                                     

1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia. 

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 16-21 grudnia na terenie szkoły. 

3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia 2022r.o godz. 13.30 na sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. 

4. Maskotki zostają zwrócone uczestnikom konkursu po wręczeniu nagród w dn. 

21 grudnia 2022r. 

 
                     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


XXVII MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 

Kategoria: klasy IV - V szkoły podstawowej 
 

 

I. Organizator:  

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie 
4. Fabryka Kultury w Redzie  

 

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: Kartka świąteczna wykonana metodą quillingu z motywem bożonarodzeniowy.  

2. ( Prace tylko indywidualne). 

3. Technika prac: Quilling. Format A4 (kartka złożona na pół). Na pierwszej 

stronie kartki powinien znaleźć się motyw świąteczny wykonany 

metodą quillingu i napis -Wesołych świąt. Wewnątrz należy umieścić 

życzenia świąteczne (życzenia muszą być napisane starannie – jest to 

element oceny pracy). 

4. Każda praca powinna 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. 

 

5. Kartkę należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do 
nauczycieli świetlicy do dnia 14 grudnia 2022r. do godz. 15.00. 

6. Prace oceni komisja konkursowa 16 grudnia 2022r.o godz. 15.00 w SP nr 3. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z udostępnieniem danych osobowych oraz 
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez SP 3 w Redzie do wyłącznych celów 
związanych z konkursem, a także na publikację pracy na stronie 
Internetowej organizatora. 

IV.    Nagrody, wystawa pokonkursowa                                                                                     

1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.  

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 16-21 grudnia 
na terenie szkoły. 

3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia 2022r. 

o godz. 13.30 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3.  

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 



 

 

XXVII MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
 

Kategoria: klasy VI – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

I. Organizator:  

1. Szkoła Podstawowa nr 3  
2. Miejski Dom 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: Wiszący wieniec bożonarodzeniowy na bazie obręczy. (Prace tylko indywidualne) 

2. Technika prac: Przestrzenna - forma wisząca. Bazę wieńca można wykonać samodzielnie z 
kartonu, gałązek bądź innego materiału. Dopuszcza się wykorzystanie gotowej formy ze 
styropianu lub innych materiałów. Formę można ozdobić według własnego pomysłu np.: 
bombkami, świeczkami i wstążką lub przyprawami, skórkami pomarańczy, brokatem itp 

3. Każdy wieniec 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, 
 

4. Ozdoby należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. 
Brzozowa 30 (świetlica)  

               do nauczycieli świetlicy do dnia 14 grudnia 2022r. do godz. 15.00. 

5. Prace oceni komisja konkursowa 16 grudnia 2022r.o godz. 15.00 w SP nr 3. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z udostępnieniem danych osobowych oraz 
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez SP 3 w Redzie do wyłącznych celów 
związanych z konkursem, a także na publikację pracy na stronie Internetowej 
organizatora. 

IV.    Nagrody, wystawa pokonkursowa                                                                  

1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia. 

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 16-21 grudnia na terenie szkoły. 

3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia 2022r.o godz. 13.30 na sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3.  

4. Ozdoby zostają zwrócone uczestnikom konkursu po wręczeniu nagród w dn. 21 grudnia 2022r. 

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 



 XXVII MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
 

Kategoria: otwarta 
I. Organizator:  

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie  
4. Fabryka Kultury w Redzie 

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: 
7. Temat: Choinkowa ozdoba z recyklingu  ( Prace tylko indywidualne) 

8. Technika wykonania: forma przestrzenna – wisząca. Powinna składać 
się z materiałów z recyklingu, takich jak: żarówki, butelki, łyżeczki, 
nakrętki czy inne. Dopuszcza się użycie innych materiałów jako 
uzupełnienia kompozycji, jednak nie mogą one stanowić podstawy pracy. 
Praca musi być wykonana samodzielnie przez autora pracy. 

9. 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. 
10. Ozdobę należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do 

nauczycieli świetlicy do dnia 14 grudnia 2022r. do godz. 15.00. 

11. Ozdoby oceni komisja konkursowa 16 grudnia 2022r.o godz. 15.00 w SP nr 3. 

12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z udostępnieniem danych osobowych oraz 
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez SP 3 w Redzie do wyłącznych celów związanych 
z konkursem, a także na publikację pracy na stronie Internetowej organizatora. 

IV.    Nagrody, wystawa pokonkursowa       

4. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia. 

5. Wystawa prac odbędzie się w dniach 16- 21 grudnia na terenie szkoły. 

6. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia 2022r.o godz. 13.30 na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 
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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

