
Regulamin Szkolnego Konkursu o tematyce profilaktycznej
„Miłe gesty, miłe słowa (kartka pocztowa)”

„Zaprojektuj kartk  pocztow , która b dzie zach ca a do prawid owych relacji ę pocztową, która będzie zachęcała do prawidłowych relacji ą, która będzie zachęcała do prawidłowych relacji ę pocztową, która będzie zachęcała do prawidłowych relacji ę pocztową, która będzie zachęcała do prawidłowych relacji ła do prawidłowych relacji ła do prawidłowych relacji 
rówie niczych, mi ego traktowania drugiej osoby, unikania agresji s ownej i fizycznej”.śniczych, miłego traktowania drugiej osoby, unikania agresji słownej i fizycznej”. ła do prawidłowych relacji ła do prawidłowych relacji 

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady szkolnego konkursu „Miłe słowa, miłe gesty (kartka 
pocztowa)” z zakresu profilaktyki przemocy werbalnej i niewerbalnej, konfliktów rówieśniczych.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej i Zespół ds 
bezpieczeństwa w szkole we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubniu.

II. Celem konkursu jest:
1. Prowadzenie działań związanych z promowaniem zachowań odpowiedzialnych, prawidłowej 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej zmierzającej do rozwiązywania konfliktów. 
2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z agresji i przemocy rówieśniczej.
3. Uzyskanie oryginalnych projektów prac związanych z zainteresowaniami uczniów.
4. Promocja prawidłowych zachowań w relacji z rówieśnikami i bezpiecznych form spędzania 
wolnego czasu.
5. Rozwijanie aktywności twórczej: wyobraźni plastycznej.
6. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu w czasie trwania pandemii.

II. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej, 
2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba: do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace 
autorstwa uczestnika, nigdzie poprzednio niepublikowane.
3. Prace:
- plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (szkic, farby, kredki, pastele)           
w formacie kartki pocztowej (wymiary: 11cm x 16cm).
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora szkolnego 
konkursu zgody na ich ekspozycję, zaprezentowanie na stronie internetowej Szkoły.
5. Zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie kartki:  imieniem i nazwiskiem, 
podając nazwę klasy

III. Czas trwania konkursu i ocena prac konkursowych.
1. Konkurs przeprowadzony jest w jednym etapie. Czytelne zdjęcie pracy plastycznej należy 
przesyłać w terminie do dnia 31.03.2021 r. do g.18.00 na adres email:
 w.k.l@wp.pl , z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs.
2. Ocena prac konkursowych dokonana zostanie przez JURY wytypowane w Szkole.

 IV. Zasady oceny i nagrody. 
1. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
 a/ zgodność pracy z tematyką, 
b/ inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 
c/ czytelność przekazu, wrażenia estetyczne. 
2. Prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy po nagrodzeniu laureatów. 
3. Rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu zdalnego nauczania i powrocie uczniów do szkoły.
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4. Wykonane prace plastyczne należy przechować w domu i dostarczyć na ekspozycję                      
zaraz po powrocie klas I-III do nauki w szkole. Niniejsze prace będą zbierane przez pedagoga 
szkolnego. 


