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BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ 

ZADANIE NR 2 

 

W ramach realizacji tego zadania w listopadzie przeprowadzone zostały 

zajęcia wychowawcze i świetlicowe na temat „Co powinno się zmienić w 

Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi 

(nauczyciel-uczeń, dziecko- rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, 

miejscowości)?”. Na lekcjach wykorzystano konspekt zajęć organizatora 

konkursu. 

Uczniowie wzięli również udział w szkolnym konkursie „Co powinno się 

zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między 

ludźmi?”, który był podzielony na kategorie wiekowe.  

Uczniowie klas I – II – KONKURS PLASTYCZNY 

Uczniowie klas III – VI – KONKURS LITERACKI 

                                 LUB 

 Uczniowie klas IV – VI - KONKURS GRAFICZNY 

 

Wpłynęło bardzo dużo prac. Szkolne jury konkursowe wybrało 10 najlepszych.  

 

Regulamin konkursu 

Temat konkursu: 

,,Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić 

relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko- rodzina, koledzy w miejscu 

zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?” 

 

Cele konkursu: 

 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności literackich oraz artystycznych wśród 

dzieci. 

 Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. 
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 Kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych relacji rodzinnych, 

rówieśniczych, społecznych. 

 Przeciwdziałanie przemocy w szkole i rodzinie.  

 Kształtowanie właściwych zachowań/reakcji na krzywdę drugiego 

człowieka. 

 

Adresaci konkursu: 

Uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku. 

 

Formy konkursu: 

a) Konkurs plastyczny dla klas I-II. 

Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Format  pracy – 

jednostronny arkusz A4 lub A3. Praca musi zawierać dane autora (imię i 

nazwisko ucznia oraz klasę). 

 

b) Konkurs literacki dla uczniów klas III-VI. 

Forma wypowiedzi dowolna np. opowiadanie, wiersz, list do kolegi. Praca nie 

powinna przekraczać dwóch stron A4 maszynopisu. Ocenie podlegać będą tylko 

utwory napisane przez uczniów samodzielnie. 

 

c) Konkurs graficzny dla uczniów klas IV-VI 

Komis musi być wykonany w programie komputerowym do tworzenia 

komiksów. Format pracy A4. 

 

Kryteria oceny pracy: 

 zgodność wykonanych prac z tematem konkursu; 

 samodzielność, oryginalność, innowacyjność pracy; 

 estetyka wykonania; 

 poprawność stylistyczna i językowa (w przypadku utworów literackich); 
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 poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowa (w przypadku utworów 

literackich). 

  

Termin składania prac: 

Prace należy składać do 22 listopada 2013 r. w gabinecie pedagoga szkolnego. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 27 listopada 2013 r. 

 

Wszystkie wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

szkoły oraz w gazetce szkolnej „Co w szkole piszczy?”. 

 

 

 


