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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO DLA
DZIECI, UCZNIÓW Zespołu Szkół w Borowym Młynie
„Pierwsza pomoc ratuje życie”
§1
Cel konkursu
1. Zachęcenie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką udzielania pierwszej
pomocy.
2. Skierowanie uwagi na poważny problem, jakim jest umiejętność udzielania pierwszej
pomocy.
3. Popularyzowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy osobom jej
potrzebującym.
4. Rozpowszechnianie wśród dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego
wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.
5. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i
zdrowia.

4. Umiejętność współdziałania w grupie.
5. Rozwój umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci.
6. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych, technicznych
jako środka wypowiedzi.
§2
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Borowym Młynie.
2. Konkurs rozpoczyna się 23 kwietnia 2018 roku i trwać będzie do 21 maja 2018
roku.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Pierwsza pomoc ratuje życie”.
4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci z przedszkola oraz uczniowie Zespołu Szkół w
Borowym Młynie.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną lub techniczną wykonaną w dowolnej
technice, w dowolnym formacie, dowolnym kształcie.
3. Uczestnicy pracują w zespołach (min.2 osoby, maks. 4 osoby) w obrębie swojego oddziału,
klasy.
4. Każdy oddział, klasa może oddać 2 prace wybrane przez ogół uczniów danej klasy wraz z
wychowawcą.
5. Autorzy prac podpisują pracę: nazwa konkursu, klasa, zespół w składzie, data przekazania
pracy.
6. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkolnego do dnia 22 maja 2018 r. do godziny
15.00.
7.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa
własności złożonych prac.
1

Zespół Szkół w Borowym Młynie

tel./fax: 598218537

ul. Kaszubska 1

e-mail: zsborowy@wp.pl

77-138 Borowy Młyn

www.zsborowymlyn.lipnica.pl

§4
Wyniki konkursu i nagrody
1. Konkurs złożony jest z dwóch etapów: etap klasowy i etap szkolny.
2. W etapie szkolnym w każdej z klas biorących udział w konkursie, wybierane są dwie prace
do etapu szkolnego.
3. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni najlepszą pracę w
następujących kategoriach:
- przedszkole
-klasy I-III szkoły podstawowej
-klasy IV-VI szkoły podstawowej
- klasa VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie na szkolnych tablicach ogłoszeń,
stronie internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku.
§5
Postanowienia końcowe:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na szkolnej stronie internetowej,
szkolnych gazetkach oraz w dzienniku elektronicznym.
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KARTA OCENY PRACY
l.p
Imię i
nazwisko

Forma
pracy
(1-5
pkt.)

Zgodność
pracy z
tematem
konkursu
(1-5 pkt.)

Samodzielność
pracy
(1-5 pkt.)

Oryginalność
pracy
(1-5 pkt.)

Ogólne
wrażenie
estetyczne
(1-5 pkt.)

Dyrektor ZS
Grażyna Burant

2

Razem
(pkt.)

