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Przedświąteczny czas dla wielu uczniów powiatu 
gdańskiego oraz trójmiejskich szkół podstawowych 
kojarzy się z Międzyszkolnym Konkursem Plastycz-
nym „Choinka moich marzeń”. Konkurs pomyślany  
w roku 2013 jako odpowiedź na pytanie – co nauczyciel 
wspomagający mógłby zrobić dla dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w pełniejszym zaspokojeniu 
ich potrzeb rozwojowych – „rozwinął skrzydła” i obec-
nie odbywa się już jego dziewiąta edycja. Do tej pory 
co roku w okresie listopadowo-grudniowym do Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gdańsku, który jest 
organizatorem konkursu, zostaje nadsyłanych pocztą  
i dostarczanych osobiście około 100-150 prac konkur-
sowych.

Tematem konkursu są wymarzone przez dzieci 
choinki, wykonane według własnego pomysłu, tech-
niką dowolną z przeróżnych materiałów. Przez trzy 
edycje trwania konkursu uczniowie ograniczeni byli 
do wykonania tylko formy płaskiej choinki, na kartce 
A4 w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-1, kla-
sy 2-3 i klasy 4-6. W roku 2016 zaproponowaliśmy 
uczestnikom wykonanie prac zarówno w formie pła-
skiej, jak i przestrzennej. W minionych latach trzy ka-
tegorie wiekowe, w których zainteresowani mogli brać 
udział, nieco się zmieniły i trwają do dziś: kategoria I:  
klasy 0-1, kategoria II: klasy 2-4, kategoria III: klasy 
5-8. Głównym celem konkursu jest stworzenie uczniom 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości do 
swobodnego wyrażenia za pomocą środków plastycz-
nych swoich emocji. Udział uczniów w takiej aktyw-
ności kształtuje i rozwija zainteresowania artystyczne, 
pobudza ich wyobraźnię i kreatywność. Konkurs daje 
możliwość na zaprezentowanie twórczości inspirowa-

nej Świętami Bożego Narodzenia uczniom o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych, którzy nie często mają 
okazję brać udział w innych konkursach ze względu na 
różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Aktywność arty-
styczna daje im szansę wykazać się i poczuć równie 
wyjątkowo, jak ich zdrowi rówieśnicy. Dla tych dzieci, 
często nawet wykonanie pracy plastycznej jest bardzo 
trudne, muszą pokonać swoje ograniczenia, wygrać ze 
swoją niepełnosprawnością, wykazać się nie lada cier-
pliwością. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia 
jest również współpraca środowisk szkolnych.

Zgodnie z regulaminem, dostarczone do Organiza-
tora prace, zostają poddane ocenie jury, w skład którego 
wchodzą nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 8 w Gdańsku. Komisja ocenia wytwory uczniów 
biorąc pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, 
pomysłowość, technikę, estetykę oraz zaangażowanie. 
Ważnym punktem odniesienia w rozstrzyganiu kon-
kursu jest rodzaj niepełnosprawności dziecka wykonu-
jącego choinkę. Co roku prace uczniów zaskakują jury. 
W galerii pojawiają się przepiękne, bardzo pomysłowe 
oraz niepowtarzalne choinki marzeń, a komisja ma nie 
lada wyzwanie by wyłonić laureatów. Dlatego co roku 
na podium staje wielu uczestników, jak również bar-
dzo liczne grono otrzymuje wyróżnienia. Dzięki hoj-
ności i przychylności sponsorów, a także Pani Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gdańsku,  
corocznie nagradzamy blisko 40 uczniów. Od począt-
ku przy realizacji konkursu wspiera nas Grupa Energa. 
Wiele upominków na przestrzeni lat ofiarowali nam 
ZTM Gdańsk, Grupa GPEC, wydawnictwo Zakamar-
ki, Saur Neptun Gdańsk S. A., Metropolitarny Związek 
Komunikacyjny Zatoki Gdańsk, Kino Helios Gdańsk 
Forum, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, sklep 
Piotr i Paweł czy Tesco. „Walka” o sponsora nie za-
wsze jest łatwa, ale z wielką radością mogę napisać, że 
nam zawsze jakoś się udaje, aby na twarzach uczestni-
ków wywołać uśmiech wręczając nagrodę.

O wynikach konkursu, terminie i miejscu uroczy-
stego wręczenia nagród Organizator informuje uczest-
ników za pośrednictwem facebooka szkoły, e-mailem 
na adres podany w zgłoszeniu pracy oraz wysyła 
również informację do placówek uczniów. Dokładamy 
wszelkich starań, aby wręczenie upominków i dyplo-
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mów dla wszystkich nagrodzonych dzieci odbyło się 
w miłej, przedświątecznej atmosferze, połączonej ze 
słodkim poczęstunkiem. Za każdym razem jest nam 
niezmiernie miło gościć małych, młodych artystów 
oraz ich wspaniałych nauczycieli, a także rodziców, 
pod których kierunkiem powstają tak piękne prace. 
Wręczając nagrody cieszymy się ich szczęściem oraz 
sukcesem. Wielokrotnie przychodziło nam gratulo-
wać i ściskać już nieco większą dłoń uczestnika, który 
wzrasta razem z naszym przedsięwzięciem, a zdobyta 
nagroda w tym konkursie nie jest jego pierwszą.

Mimo trudności związanych z pandemią i zdal-
nym nauczaniem, w ubiegłym roku „Choinka moich 
marzeń” cieszyła się nadal ogromnym powodzeniem. 
Przebieg konkursu różnił się od tych w latach poprzed-
nich, gdyż uczestnicy mieli wybór w dostarczeniu pra-
cy. Mogli przesłać zdjęcie wykonanej choinki mailem 
do Organizatora, wysłać pracę pocztą lub dostarczyć 
osobiście do szkoły. W wirtualnej galerii zgromadzi-
liśmy ponad 50 bardzo oryginalnych choinek, które 
można było podziwiać na facebooku ZSP nr 8 w Gdań-
sku. Werdykt nie był łatwy, ale tuż po długiej przerwie 
świąteczno-feryjnej 37 uczestników otrzymało nagro-
dy i dyplomy. Tym razem nie w tak uroczystym klima-
cie, ale osobiście z rąk koordynatorów konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej  
IX edycji, która jest w pełnej fazie realizacji. Z niecier-
pliwością czekamy na wszystkie prace choinkowe, któ-
re będziemy mogli wyeksponować na naszej szkolnej 
wystawie i na tej podstawie wyłonić laureatów. Pierw-
sze prace dotarły już do Organizatora, a nagrody zo-
stały przygotowane. Na pozostałe „perełki” czekamy 
do 13 XII 2021 roku, aby wyniki ogłosić jeszcze przed 
Świętami Bożego Narodzenia.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczest-
nikom dotychczasowych ośmiu edycji konkursu,  
a zwłaszcza nauczycielom, którzy motywują i wspiera-
ją swoich uczniów podczas takich przedsięwzięć oraz 
koordynują wykonanie pracy na terenie szkoły. Rodzi-
com gratulujemy wspaniałych i utalentowanych dzieci. 
Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłych la-
tach, być może już na szczeblu wojewódzkim z wpisem 
do rejestru konkursów Pomorskiego Kuratora Oświaty.
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