
 
 

 
REGULAMIN 

KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO 

 

 

Organizatorami Konkursu są: 
 

1. Dyrektor szkoły mgr Wojciech Dudziński 

2. Pedagog Szkolny mgr Joanna Kaptur – Konieczna  

3. Wychowawcy klas VI i VII. 

 

Partnerem Konkursu jest Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Dolsku. 

 

 

CELE KONKURSU:  

 

• promowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

• aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym,  

• zaangażowanie uczniów w kampanię ukierunkowaną na zapobieganie występowania 

przemocy rówieśniczej,  

• eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy,  

• pobudzanie kreatywności uczniów  

 

Uczestnicy: 

•  Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VII Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Dolsku 

Zasady udziału w konkursie  

• Zadaniem uczestnika konkursu jest wymyślenie hasła promującego bezpieczne, kulturalne 

postępowanie wśród kolegów eliminujące agresję i przemoc oraz/lub logo konkursu. 

• Udział w konkursie jest dobrowolny.  

• Zadanie powinno być wykonane indywidualnie 

• Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.  

• Technika wykonania logo jest dowolna – można narysować lub wykonać komputerowo. 

• Praca musi zawierać dane autora – imię, nazwisko i klasa. 

• Do pracy uczestnik konkursu musi dołączyć zgodę. - zał. nr 1 

Czas i miejsce; 

• Prace należy składać do dnia 16.11.2020  roku wysyłając do organizatorów (wychowawców 

kl. VI -VII, p. Joanny Kaptur – Koniecznej) poprzez platformę  elektroniczną Teams 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 18.11.2020  roku przez zamieszczanie na stronie 

szkoły  

Kryteria oceny: 

 Komisja konkursowa w składzie: mgr Zofia Kowalska, mgr Joanna Kaptur – Konieczna, 

przedstawiciel wychowawców klas VI i VII,  mgr Wojciech Dudziński, Bartosz Mikołajczak 

dokona oceny wykonanych prac konkursowych biorąc pod uwagę: 

• zgodność treści hasła, logo z podanym tematem, 



• oryginalność i jasność przekazu, 

• walory edukacyjne hasła sprzeciwiającego się agresji i przemocy 

• wartość edukacyjna  

• oryginalność pomysłów 

•  strona artystyczna pracy 

Podsumowanie:  

W konkursie można wygrać nagrody. Otrzymują ją zwycięzcy miejsc I, II, III. Jury ma prawo do 

wyróżnień. Decyzja jury jest ostateczna. Najlepsze hasło będzie zamieszczone na koszulkach, które 

otrzymają uczniowie klas VI i VII. Najlepsze logo zostanie wydrukowane na plakatach, które będą 

rozwieszone w strategicznych punktach miasta Dolsk oraz w szkole.  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery   2019 

 

KONKURS PROFILAKTYCZNY 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie 

przesłanej pracy.  
Wyrażam zgodę na udział(Imię i nazwisko autora pracy).........................................................w  

Konkursie profilaktycznym . 

                                            

Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach 

i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy przez Organizatora Konkursu.  

..............................................................  

(data i czytelny podpis rodzica/  

opiekuna prawnego autora pracy 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


