
REGULAMIN GMINNEGO PROFILAKTYCZNEGO KONKURSU  

PLASTYCZNEGO 

„ Cyber- Bezpieczniaki” 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu profilaktycznego jest  Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w 

Sabniach 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Wspieranie podejmowanych przez dzieci i młodzież działań profilaktycznych. 

2. Propagowanie prawidłowych zasad dotyczących korzystania z sieci internetowej. 

3. Poszerzenie wiedzy oraz uświadomienie uczniów jakie mogą napotkać zagrożenia w 

internecie tzw. cyberprzestępczość – cyberprzemoc, tj. prześladowanie, nękanie, 

wyśmiewanie innych osób, kontakt z nieznajomymi, oszustwa, udostępnianie danych 

osobowych, szeroko rozumiana patologia propagowana przez niektórych „twórców” w 

serwisach internetowych dotycząca przemocy, uzależnień od alkoholu i substancji 

psychoaktywnych.  

4.   Kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości. 

5. Zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami. 

6. Kształtowania odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji w rodzinie . 

7. Uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie wypełnienie czasu 

wolnego, które możemy zaliczyć do wczesnej profilaktyki.  

8. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności  twórczej. 

 § 3 

Uczestnicy konkursu 

 Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe: przedszkola- dzieci 5 i 6 letnie, 

 klasy I-III szkoły podstawowe,  klasy IV- VIII szkoły podstawowe 



§ 4 

Warunki konkursu 

• Konkurs ma charakter indywidualny. 

• Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką . 

• format pracy:  A- 3, kartka techniczna 

• Uczeń może złożyć tylko jedną pracę. 

• Podpisane  prace konkursowe ( imię, nazwisko, klasa , szkoła, przedszkole) należy 

dostarczyć do  Szkoły Podstawowej w Sabniach,  do p. Ewy Szczekutek lub p. Jolanty 

Oksięciuk  do 11 czerwca 2021r. 

•  Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa.  

• Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

•  Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i 

udostępnione jako materiały profilaktyczne.  

Kryteria oceny: 

Prace  oceniane będą w skali 15 punktowej:  

• 0-5      pkt – zgodność z tematem, 

• 0-5      pkt – estetyka wykonania,  

•    0-5      pkt – oryginalność ujęcia tematu 

§ 7       

PRZEWIDYWANE NAGRODY 

1.  W każdej kategorii wiekowej  zwycięzcy miejsc I-III otrzymują indywidualne 

nagrody rzeczowe. Przewidziane są również nagrody dla prac wyróżnionych. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymają słodkie podziękowanie. 

§ 8          

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu. 

2. W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący komisji dyrektor szkoły p. Anna 

Siemieniuk . 

 


