REGULAMIN KONKURSU - „KLASOWE STOŁY WIGILIJNE”
I. Organizator i adresat konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi. Konkurs adresowany jest
do uczniów klas II – VI Szkoły. Polega na przygotowaniu klasowego stołu wigilijnego.
II. Celem konkursu jest:
1. przekazywanie i kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,
2. uwrażliwienie uczniów na budowanie więzi międzyludzkich,
3. nawiązanie współpracy i integracja nauczycieli, uczniów i rodziców.
III. Przebieg konkursu:
Każda klasa przygotowuje świąteczny wystrój stołu wigilijnego wraz z potrawami, z
zachowaniem tradycji bożonarodzeniowych. Uczniowie współpracują z rodzicami i
wychowawcą.
Ocena stołów odbędzie się do 22 grudnia 2011 r., we wszystkich klasa, które zgłoszą swój
stół wigilijny do konkursu. Podczas oceny uczniowie zajmują miejsca przy stole, na którym
znajduje się również wizytówka klasy.
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1. dyr. I. Piestrzyńska
2. D. Warchoł - pedagog
3. E. Marcinkiewicz – opiekun SU
IV. Kryteria oceny:
1. zbieżność z tematem – elementy tradycji (sianko, ilość i rodzaj potraw, opłatek, inne)
– za każdy element tradycji 1 pkt. (maksymalnie ?)
2. odświętny charakter (kolorystyka, estetyka) – 6 pkt.
3. wielkość stołu dostosowana do ilości uczestników – 3 pkt.
4. zaangażowanie rodziców – 2 pkt.
V. Nagrody:
I miejsce – zestaw gier planszowych dla klasy
II miejsce – bombka dla każdego ucznia.
III miejsce – słodycze
Nagrody finansowane są z grantu otrzymanego przez Szkołę ze środków Unii Europejskiej
programu LLP Comenius.
VI. Terminy konkursu
Do 20 grudnia 2011 zgłoszenie klasy do konkursu na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik
niniejszego regulaminu) do p. Elżbiety Marcinkiewicz
Do 22 grudnia 2011 – ocena stołów wigilijnych, ogłoszenie werdyktu jury wręczenie nagród.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA KONKURS KLASOWY STÓŁ WIGILIJNY
Klasa …………………………… zgłasza klasowy stół wigilijny do Konkursu. Stół udostępniony

będzie do oceny jury w dniu …………………………. o godzinie w sali nr ………………….

…………………………………………………..
podpis wychowawcy klasy

