
VI Konkurs plastyczno - profilaktyczny 

dla uczniów kl. I -VIII i ich rodziców 

 „Przepis na rodzinne szczęście - zdrowo i bez nałogów” 

 

Organizatorzy konkursu:  pedagog i psycholog szkolny 

 

Cele konkursu: 
- kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami zdrowego stylu 

życia,  

- uświadomienie zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka spowodowanych 

niewłaściwym stylem życia, w tym piciem alkoholu i paleniem papierosów, 

- utrwalanie pozytywnych postaw rodzicielskich w celu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

- zmotywowanie rodziców do zaangażowania we wspólną pracę z dzieckiem 

i współpracy ze szkołą. 

 

Tematyka konkursu:  
Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu. Tylko prace wykonane samodzielnie przez 

dzieci w formacie A4 i określoną niżej techniką plastyczną będą podlegały ocenie. 

     

Warunki konkursu: 

 uczniowie i ich rodzice tworzą domowe drużyny, 

 każda rodzina układa hasło związane z tematem konkursu, 

 hasło powinno być umieszczone na odwrocie pracy, 

 dzieci SAMODZIELNIE wykonują pracę plastyczną związaną z ułożonym wspólnie z 

rodzicami hasłem niżej wymienionymi technikami, 

 wykonanie pracy plastycznej odbywa się w domach uczniów lub w szkole, 

 uczniowie mogą wykonać tylko jedną pracę plastyczną, jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno 

dziecko – każde dziecko może wykonać własną pracę, 

 techniki plastyczne: rysunek pastelami olejnymi lub pastelami suchymi, farby plakatowe lub 

akrylowe, kredki, 

 format pracy A4, karton techniczny, 

 na odwrocie pracy należy zamieścić metryczkę: hasło pracy,  imię i nazwisko ucznia, klasa. 

 

Ocena prac. Kryteriami oceny prac konkursowych będą: 

 samodzielność wykonanej przez ucznia pracy (w wypadku podejrzeń co do samodzielności 

prac uczniów możliwa jest dyskwalifikacja danej pracy.) 

 wkład włożonej pracy 

 trafność doboru tematu pracy, 

 oryginalność, pomysłowość, 

 estetyka wykonania pracy, 

 walory artystyczne: kompozycja, tło pracy, gama kolorystyczna, technika wykonania. 

 

czas trwania konkursu: do 26.09.2019 r. prace należy składać do wychowawcy klasy 

 

termin ogłoszenia wyników i przyznania nagród: październik/listopad 2019 r. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

DO WYGRANIA NAGRODY!!! 


