
 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

PROFILAKTYCZNEGO 

 

„Bezpieczny w szkole mimo Covid 19”   
 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

 

Organizatorem Konkursu profilaktycznego jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rydzowie: 

Sylwia Madycka- pedagog szkolny      

Hiacynta Jamróz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

1. Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat bezpieczeństwa w szkole  

w czasie pandemii. 

2. Pokazanie rówieśnikom jak bezpiecznie zachowywać się w szkole i na co warto zwrócić 

uwagę, aby być zdrowym i żyć zdrowo.  

3. Uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie zachowanie w czasach 

zwiększonego ryzyka na choroby, które możemy zaliczyć do wczesnej profilaktyki.  

4. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej. 

5. Wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej 

komunikacji, wrażliwość na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka.                                                                                                                        

6. Promowanie zdrowego stylu życia. 

 

 § 3 

Uczestnicy konkursu 

 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas  I-VIII. 

W kategorii wiekowej klas I-IV odbędzie się indywidualny konkurs plastyczny. 

W kategorii wiekowej klas V- VIII odbędzie się konkurs plastyczny w dwóch formach:  

1. z hasłem reklamowym promującym zdrowy styl życia i dbanie o zdrowie,  

2. z wierszem o tej samej tematyce. 

 

§ 4 

Miejsce i data konkursu 

 

Do 16.10.2020 r. należy zostawić swoją pracę u Pani Sylwii Madyckiej lub Pani 

Hiacynty Jamróz. 

 

 



§ 5 

Szczegółowy opis  

 

Konkurs  plastyczny 

Uczniowie klas I – IV przygotowują pracę plastyczną nt. „Bezpieczny w szkole mimo 

Covid 19”: 

 

Uczniowie klas V-VIII przygotują pracę plastyczną z hasłem reklamowym lub wierszem o 

tematyce „Bezpieczny w szkole mimo Covid 19” 

 

• Konkurs ma charakter indywidualny. 

• Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. 

• Format pracy: A-4, A- 3. 

• Uczeń może złożyć tylko jedną pracę. 

• Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa.  

• Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody.  

•  Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane  

i udostępnione jako materiały profilaktyczne. 

 

§ 6 

Komisja konkursowa  

 

1. Komisje konkursową powołuje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Rydzowie.  

        W SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ WCHODZĄ: 

- Dyrektor Szkoły 

- Pedagog 

- Nauczyciel plastyki 

- Nauczyciel języka polskiego 

  

§ 7       

Nagrody 

 

1. W konkursie plastycznym w kategorii klas I-VIII zwycięzcy miejsc I-III otrzymają 

indywidualne nagrody rzeczowe.   

2. Przewidziano nagrody pocieszenia, dyplomy, dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

 

 

 


