
Regulamin Szkolnego Konkursu Profilaktycznego 

 

"Pasje i uczucia ochronią nas od zepsucia" -                                                    

   zdrowy styl życia w rodzinie  

w dobie COVID - 19 

 

 

 Organizatorem plastyczno/literackiego konkursu profilaktycznego jest  Szkoła Podstawowa 

w Rutkach - Kossakach.       

                                                                                                                                                                 

Osoba odpowiedzialna: pedagog szkolny - Elżbieta Karwowska . 

 

I. Adresaci konkursu: 

   Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Rutkach - 

Kossakach oraz Punktu i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rutkach - 

Kossakach. 

II. Cele konkursu: 

- promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia 

- kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od uzależnień od mediów cyfrowych 

(promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień) 

-  kształtowanie postaw i zachowań zgodnych            

z zasadami zdrowego stylu życia, które zaspokajają 

potrzeby rozwojowe dzieci, szczególnie w dobie 

COVID - 19 

   - uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważne 

jest odpowiednie, zdrowe wypełnienie czasu 

wolnego, które możemy zaliczyć do wczesnej 

profilaktyki.  

- uświadomienie zagrożeń dla zdrowia i życia 

człowieka spowodowanych niewłaściwym stylem 

życia, w tym nadużywaniem mediów cyfrowych 

- rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej 



 

III.  Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do trzech kategorii wiekowych:                                                              

a) 4/5 - latki i oddziały przedszkolne                                                                                           

b) uczniowie klas I - III                                                                                                       

c) uczniowie klas IV-VIII 

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką (rysunek, 

malarstwo, grafika komputerowa, fotografia, kolaż) lub napisanie dowolnej formy 

literackiej (wiersz, opowiadanie, sprawozdanie itp.) na temat: jak spędzam wolny 

czas z rodziną w czasie pandemii. 
3. Zgłoszone prace muszą zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasa. 

4. W konkursie mogą uczestniczyć prace będące wynikiem indywidualnej pracy 

uczestników. 

IV.  Kryteria oceny prac konkursowych 

 

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę: 

- zgodność przekazu pracy z celem konkursu 

- walory artystyczne i estetyczne 

- pomysłowość i oryginalność pracy 

            V. Nagrody 

 nagrody rzeczowe i dyplomy 

 wystawa prac na szkolnym holu oraz internetowej fotogalerii 

VI.   Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub w gabinecie pedagoga szkolnego  

do dnia 15 maja 2021 r.         

 Termin ogłoszenia wyników i wręczenie nagród: do 20 maja 2021 r. 

 

 

 

 

  

 


