
 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9  

 im. Henryka Sienkiewicza 

w Radomsku, ul. Rolna 65, tel. ( 44 ) 683 58 80 

   

       Miejski Konkurs 

„Najpiękniejsza szkolna choinka” 

Organizatorzy: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku 

pod patronatem Urzędu Miasta Radomsko 

Założenia: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest 

przygotowanie  własnoręcznie zrobionych ozdób choinkowych  oraz udekorowanie  choinki  ustawionej 

przed wejściem do  szkoły.   

Udekorowane  choinki będą  świąteczną ozdobą każdej szkoły i tym samym połączą nasze wspólne cele i  

tradycje, będą również elementem świątecznego wystroju  naszego miasta. 

Cele konkursu: 

• Budzenie i rozwijanie zainteresowań artystycznych.  

•  Budzenie poczucia przynależności do małej ojczyzny.  

• Dbałość o tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe. 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

• Tworzenie i utrwalanie więzi wśród lokalnej społeczności. 

• Propagowanie postaw ekologicznych poprzez wykorzystywanie surowców wtórnych przy 

tworzeniu dekoracji. 

 

 

 



 

Regulamin konkursu: 

      Choinkę do dekoracji należy przygotować we własnym zakresie. Choinki - żywe drzewka 

wielkości ok. 2 m mogą być: cięte i wkopane w ziemię,  w donicy,  lub rosnące przed szkołą. 

Choinkę należy udekorować ozdobami,  wykonanymi własnoręcznie przez uczniów  

z materiałów recyklingowych i  innych odpornych na warunki atmosferyczne. 

 

      Choinkę należy udekorować w dowolnym czasie do dnia  21.12.2019r.   

 w tym dniu w godzinach 10.00-13.00, powołana przez organizatora komisja dokona oceny 

przygotowanych choinek, przydzieli numery i punkty. 

       Na ostateczną ocenę będą mieć wpływ internauci, oddający swój  głos  za  pomocą ankiety 

umieszczonej na stronach  internetowych. Głosy internautów zostaną zamienione na punkty i  

doliczone do punktów ustalonych przez jurorów. 

 

Przygotowanych do konkursu  choinek nie wolno oznaczać numerem szkoły, ani innym 

znakiem identyfikującym daną szkołę. 

           

Za udział w konkursie przewiduje się dla szkoły nagrody rzeczowe.        

 

 Zgłoszenia  udziału w konkursie prosimy dokonać do dnia  18. 12. 2019r.  do godz. 15.00  

 u organizatora  pod numerem telefonu 683 58 80 

 

Ankieta do głosowania będzie aktywna od 23.12.2019r. do 04.01.2020r  na stronie 

internetowej; www.psp9.radomsko.pl/choinka.html 

Ogłoszenie ostatecznych  wyników konkursu i  wręczenie nagród nastąpi w dniu 

06.01.2020 r. podczas  miejskiego Orszaku  Trzech Króli. 

  

Postanowienia końcowe:  

Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy konkursu dbają o wystrój swojej choinki 

 do 20 stycznia2020r. 

 

                                                                                    

                                                                                                           ORGNIZATOR: PSP9 

                                                                                                 


