
  

REGULAMIN
GMINNY KONKURSU WIEDZY

O ZDROWIU I WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻENIACH 

1. Organizator konkursu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach.

2. Cel konkursu
-  edukacja zdrowotna, promocja prozdrowotnych zachowań
- propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień,
-  propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów,
- dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających,
- propagowanie wiedzy na temat uzależnień i agresji wśród młodzieży szkolnej,
- rozwijanie zainteresowań poznawczych.
3. Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Werbkowice.
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach :

- 1 kategoria - uczniowie klas V-VI
- 2 kategoria - uczniowie klas VII-VIII
- 3 kategoria - osoby z niepełnosprawnością

4. Warunki konkursu
1.  Warunkiem  przestąpienia  do  konkursu  jest  przygotowanie  pracy  plastycznej  w  ramach  
I etapu konkursu oraz udział w konkursie wiedzy o zdrowiu – test.
2. Termin  przeprowadzenia konkursu:
I etap – praca plastyczna - do 30 maja 2022 roku
II etap – konkurs wiedzy – test - wrzesień – październik  2022 roku.
3.  Udział  w  konkursie  jest  jednocześnie  akceptacją  regulaminu  i  zgodą  na  publikowanie  prac
 i wizerunku uczniów oraz opiekunów. 
I ETAP – do 30 maja 2022 roku
Wykonanie  plakatu  w  dowolnej  technice  na  kartonie  o  formacie  nie  mniejszym  niż  A3  na  jeden  z  trzech
zaproponowanych tematów. 

1. Stop narkotykom
2. Nie palę
3. Stop agresji w szkole



Konkurs na plakat zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach :
- klasy V-VI
- klasy VII-VIII
- osoby z niepełnosprawnością.

Ustala się, że każda placówka z terenu gminy Werbkowice, może zgłosić maksymalnie po 10 prac plastycznych
w każdej kategorii. (kl. V-VI, kat. kl. VII-VIII,  kat. osoby z niepełnosprawnością). Każda praca na drugiej stronie
powinna zawierać:
- imię i nazwisko ucznia,uczesynika, klasa, placówka
- nazwa placówki, opiekun
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora w terminie do dnia  30 maja 2022 roku. Prace
przygotowane na I etap nie będą zwracane.
II ETAP – wrzesień – październik  2022 roku

1. Konkurs  wiedzy o zdrowiu i współczesnych zagrożeniach – test ( w kategoriach klasy V-VI klasy VII-VIII,
osoby z niepełnosprawnością). Każda placówka ma prawo wystawić po 2 uczestników w każdej kategorii. 

5. Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe oraz test wiedzy ocenią członkowie komisji konkursowej powołanej przez dyrektora zespołu.
2. Komisja oceniać będzie:

- plakat – zawartość merytoryczną, kreatywność, orginalność, pomysłowość, formę wyrazu, - estetykę 
pracy,

- w teście wiedzy – prawidłowość udzielonych odpowiedzi.
Test wiedzy z zakresu:
- wiedzy o zdrowiu,
- wpływ alkoholu, papaierosów, narkotyków, dopalaczy na organizm młodego człowieka,
- profilaktyki uzależnień,
- współczesne zagrożenia,
- uzależnienia i agresja wśród młodzieży.
3. W ramach pierwszego etapu,  nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach , kl.  V-VI,  kl.  VII-VIII  oraz osoby
zniepełnosprawnością. Nagrodzone zostaną miejsca I-III, pozostałe otrzymają podziękowania.
4.  W ramach  drugiego  etapu   nagrody  będą  przyznawana  w 3  kategoriach  wiekowych.  Nagrodzeni  zostaną
uczestnicy, którzy zajęli miejsca I-III , pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania.
5. W klasyfikacji generalnej szkół /punktacja za prace plastyczne oraz za test wiedzy/, nagrodzone zostaną szkoły
za zajęcie miejsc I-III, pozostałe placówki otrzymają podziękowania. 
6.Finał
Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów oraz nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu II etapu.
7. Uwagi końcowe
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.
Do prac należy załączyć oświadczenie /wzór zał. nr 1 i 2/


