
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Przepis na szczęście rodzinne” 

 

   Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczuczyn na lata 2018-2023. 

Organizatorzy konkursu: 

1. Szkoła Podstawowa w Szczuczynie 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie  

3. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Szczuczyn 

Cele konkursu:  

 Profilaktyka przemocy w rodzinie. 
 Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji 

wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie.  
 Zmotywowania do refleksji na temat znaczenia prawidłowych relacji w rodzinie dla 

rozwoju dziecka. 
 Promocja uzdolnionych uczniów.  

 

Wymagania konkursu: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczuczynie z klas I-VII. 

2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu 

dowolnych technik plastycznych, poza zastosowaniem materiałów sypiących się typu kasza 

lub tłuszczących kartkę, jak plastelina. 

3. Pracę należy wykonać w formacie A3 bloku technicznego lub większym (dostępne w 

sprzedaży brystole). 

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

5. Prace nie na temat, nieestetyczne lub niepodpisane, nie zostaną dopuszczone do 

konkursu. 

6. Praca powinna być podpisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko 

wykonawcy, klasa, imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy, pod którego kierunkiem 

została wykonana. 

7. Prace należy składać do 12.03.2018r. (poniedziałek) u p. Ewy Dobrzyckiej (sala nr.9).  



8. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na publikację fotografii prac oraz 

nazwisk uczestników na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku. 

9. Prace przechodzą na własność organizatora. 

Ocena prac: 

1. Do oceny prac zostanie powołana Komisja Konkursowa składająca się z 5 nauczycieli, 

którzy nie mają wychowawstwa. 

2. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: samodzielność wykonania, zgodność 

pracy z tematem, estetykę, technikę wykonania pracy oraz pomysłowość. 

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I-III i IV-VII. 

4. Przewiduje się przyznanie w każdej kategorii wiekowej trzech miejsc oraz wyróżnień. 

5. Nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, wszyscy uczniowie biorący udział w 

konkursie otrzymają dyplomy. 

6. Wręczenie nagród nastąpi 21 marca 2018r. 

 

                                                                                                                             Koordynator  
Ewa Dobrzycka 

 


