
SZKOLN

„Nie PrzeGraj swojej młodości

I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju 
Dużym. 

2. Celem konkursu jest:  
 kształtowanie pozytywnych norm i wartości społecznych; 
 promowanie stylu życia wolnego o
 pokazanie negatywnych skutków gier komputerowych;
 promowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu; 
 zwiększanie obszaru świadomości o za
 kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia; 
 rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych; 
 inspirowanie do tworzenia oryginalnych prac plastycznych, promujących zdrowy styl życia.

II. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 
w Małochwieju Dużym.  

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w 
Kategoria I – indywidualne prace uczniów klas 0 
Kategoria II – indywidualne prace uczniów klas IV 
Kategoria III - indywidualne prace uczniów klas VII 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie uczestnika
szkolnych, nie naruszające praw autorskich osób trz

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, na kartonie 
5. Zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie. Prace należy przekazać do 

pedagoga szkolnego do 30 kwietnia 

III. Komisja Konkursowa  

1. Prace konkursowe oceni p
2. Kryteria oceny:  
 zgodność pracy z tematyką, 
 inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
 czytelność przekazu,  
 ogólne wrażenia estetyczne. 

IV. Nagrody  

1. Laureaci otrzymają  nagrody rzeczowe w każdej kat
2. Przewidziane są również wyróżnienia i 
3. Nagrody w konkursie są dofinansowane

Alkoholowych. 
 

 

 

 

R E G U L A M I N   

NEGO  KONKURSU  PROFILAKTYCZNEGO 

Nie PrzeGraj swojej młodości” 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju 

pozytywnych norm i wartości społecznych;  
promowanie stylu życia wolnego od uzależnień od komputera i internetu
pokazanie negatywnych skutków gier komputerowych; 

bezpiecznych form spędzania wolnego czasu;  
zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami;  
kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia;  
rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych;  
inspirowanie do tworzenia oryginalnych prac plastycznych, promujących zdrowy styl życia.

i zasady konkursu:  

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 - VIII Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego 

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: 
indywidualne prace uczniów klas 0 – III 
indywidualne prace uczniów klas IV – VI  
indywidualne prace uczniów klas VII – VIII 

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie uczestnika wykonane na zajęciach 
, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nie publikowane.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, na kartonie formatu A4 lub A3.
Zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie. Prace należy przekazać do 

edagoga szkolnego do 30 kwietnia 2022 roku.  

Prace konkursowe oceni powołana przez dyrektora szkoły komisja konkursowa.

zgodność pracy z tematyką,  
inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 

ogólne wrażenia estetyczne.  

Laureaci otrzymają  nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej za pierwsze 3
Przewidziane są również wyróżnienia i nagrody pocieszenia. 

dofinansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju 

d uzależnień od komputera i internetu;  

inspirowanie do tworzenia oryginalnych prac plastycznych, promujących zdrowy styl życia. 

VIII Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego 

wykonane na zajęciach 
ecich, nigdzie poprzednio nie publikowane. 

formatu A4 lub A3. 
Zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie. Prace należy przekazać do 

onkursowa. 

egorii wiekowej za pierwsze 3 miejsca.  

misji Rozwiązywania Problemów 


