
Regulamin konkursu plastycznego 

„Dbam o swoje zdrowie” 

I. Organizatorzy konkursu      

Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójt Gminy Wodzierady – p. Renaty   

Szafrańskiej      

Organizatorami są:      

Zespół Szkół w Kwiatkowicach      

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Zalesiu      

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach   

których reprezentują:      

dyrektor GOPS – p. Ewa Podębska   

nauczyciel Zespołu Szkół w Kwiatkowicach i Oddziału Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu    

-  p. M. Olszewska      

Konkurs realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego - 

„Trzymaj formę”.     

II. Cele konkursu:      

• zainteresowanie wychowanków tematyką zdrowego odżywiania i profilaktyki 

zdrowotnej;      

• zachęcanie dzieci do dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne;      

• utrwalenie zasad zdrowego stylu życia;      

• stwarzanie możliwości zaprezentowania ciekawych pomysłów i rozwijania własnej 

inwencji twórczej;      

III. Zasady uczestnictwa w konkursie      

1.Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wodzierady.      

2.Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, którą uczestnicy winni wykonać zgodnie     

z tematem konkursu.       

3.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Konkurs przeprowadza się      

w jednej kategorii wiekowej: kl. IV-VI      



4.Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi   

 i nienagradzanymi.      

5.Technika wykonania prac dowolna, praca wyłącznie płaska (z wyłączeniem materiałów 

sypkich) w formacie A4.      

6.Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem oraz zostać opisana na odwrocie 

(imię i nazwisko autora, klasa, szkoła).      

7.Prace konkursowe należy dostarczyć do gabinetu pedagoga szkolnego lub sekretariatu szkoły 

w terminie do 10 listopada br.      

 Warto wziąć udział, bo czekają na zwycięzców atrakcyjne nagrody!       

IV. Przebieg konkursu      

1. Prace konkursowe oceniają członkowie komisji konkursowej. Komisja oceniać będzie:      

• zgodność pracy z tematyką konkursu       

• kreatywność i pomysłowość      

• estetykę prac      

2. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I,II, III miejsca we wskazanej kategorii wiekowej. 

3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 16 listopada 2020 r. na stronach internetowych szkół.      

V. Uwagi końcowe      

Uczniowie, biorący udział w konkursie, akceptują treść Regulaminu.     

Prace konkursowe zaprezentowane będą na ogólnodostępnej wystawie.      

  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

W imieniu organizatorów:             

p. Marzena Olszewska      


