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ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI 
I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO 

 
 
 
 

 

 
 
 

REGULAMIN 
 KONKURSU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
„Wakacje z krzyżykiem” 

 
I. ORGANIZATORZY  

 
1. „ARIADNA” S.A. Fabryka Nici 
2. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego 
Odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu 
(KOMISJA KONKURSOWA) – Monika Sternik i Paulina Młynarska 
z „ARIADNA” S.A. Fabryki Nici oraz Aleksandra Proc i Barbara 
Preczyńska z ŁCDNiKP. 

 
II. ADRESACI KONKURSU  
   

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Łodzi w dwóch grupach 
wiekowych I - III i IV – VI.  
 

III. CELE KONKURSU: 
 

 rozwijanie u uczniów zainteresowania edukacją techniczną na I i II etapie 
kształcenia, 

 podnoszenie poziomu kultury technicznej dzieci, 
 inspirowanie uczniów do twórczych postaw, 
 rozwijanie zdolności i umiejętności manualno-motorycznych, 
 zainteresowanie uczniów kształceniem w zawodach technicznych. 
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IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
 

Prace techniką haftu krzyżykowego realizujące temat konkursu w dwóch 
kategoriach wiekowych wykonane na kanwie o wielkości 100 cm2. 
Każda szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę prac. 
Komisja będzie oceniać umiejętności w zakresie poprawności działań 
manualno-motorycznych, technikę wykonania, twórcze postawy. 
Przewidywana punktacja: 

1. Technika wykonania (poprawność haftu, staranność) – 5 pkt. 
2. Stopień trudności – 5 pkt. 
3. Zgodność z tematem – 5 pkt. 

 
V. ZALECANA POMOC DYDAKTYCZNA: 

 
 instrukcje haftu krzyżykowego (w załączeniu do regulaminu) 
 strona internetowa „Ariadny” S.A. www.ariadna.com.pl  
 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU: 
 

 ogłoszenie konkursu w szkołach w obu grupach wiekowych, 
 wybór opiekunów w obu grupach wiekowych, 
 zaplanowanie wykonania prac (przypomnienie techniki haftu 

krzyżykowego, ustalenie tematów), 
 przekazanie prac konkursowych w wyznaczonym terminie do 

ŁCDNiKP, 
 ocena prac przez komisję konkursową – wybór laureatów, 
 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

 
VII. TERMINARZ KONKURSU 
 

 Konkurs rozpoczynamy 1 czerwca 2014 r.  
 Czas na wykonanie prac – do 27 października 2014 r. 
 Prace wraz z kartą zgłoszenia dostarczamy do Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego do  
31 października 2014 r. 

 Ogłoszenie wyników – do 15 listopada 2014 r. 
 
VIII. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 

 Szkoły uczestniczące w konkursie, „Ariadna” S.A., ŁCDNiKP 
 
IX. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na 
stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
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i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl w części poświęconej 
konkursom oraz stronie internetowej „Ariadny” S.A. Fabryki Nici 
www.ariadna.com.pl  
 

X. NAGRODY 
 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. W każdej grupie wiekowej 
przewidziane są trzy główne nagrody: 
I miejsce – aparat fotograficzny, 
II miejsce – pendrive, 
III miejsce – pendrive, 
oraz 10 wyróżnień. 
Dla nauczycieli zaangażowanych w konkursie przewidziano sześcioosobowy 
zestaw porcelany ćmielowskiej i dwa dwuosobowe zestawy. Szkoły,  
z której wpłynie najwięcej zgłoszeń otrzymają kolejno: radioodtwarzacz, 
sześcioosobowy zestaw porcelany ćmielowskiej i zestawy do haftu Malwina. 
 
XI. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych zobowiązany 
jest załączyć zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych 
oraz na prezentację prac. 

2. O terminie i miejscu PODSUMOWANIA KONKURSU uczestnicy 
i szkoły zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 

3. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są 
ostateczne. 

 
XII. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik Nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
Załącznik Nr 2 – INSTRUKCJA HAFTU KRZYŻYKOWEGO                                

 
 
       Komisja Konkursowa 
 
 


