
 

 
Regulamin Konkursu „XII Międzyszkolny Konkurs Graficzno-Plastyczny” 

z dnia 18.09.2019 r. 
 

I. O projekcie 
Organizatorem Konkursu „XII Międzyszkolny Konkurs Graficzno-Plastyczny” jest Szkoła Podstawowa nr 73 
im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu. Konkurs obywa się w ramach zadania publicznego pn. 
„ORGANIZACJA I RELIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU 
WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został 
zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH  
I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI 
ZDROWIA WE WROCŁAWIU.  
 

II. Szczegóły konkursu 
Konkurs „XII Międzyszkolny Konkurs Graficzno-Plastyczny” przeznaczony jest dla uczniów szkół 
podstawowych. Każda szkoła może przysłać po 3 prace z klas III-IV oraz V-VI. Oceny prac dokona niezależna 
komisja konkursowa. W pracy należy zilustrować oraz krótko opisać zasady, nawyki lub styl życia, którymi 
kieruje się Rodzina lub sam uczestnik konkursu, aby cieszyć się dobrym zdrowiem, samopoczuciem oraz 
sprawnością fizyczną. Dbając o siebie, dajemy przykład rodzinie i znajomym. Dzięki temu możemy 
kształtować u innych prawidłowe postawy i zachowania. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają 
pamiątkowe dyplomy a laureaci nagrody. 
 

III. Koordynator i osoba kontaktowa 
Koordynatorem projektu i gospodarzem wydarzenia jest Urszula Kopaczek, koordynator ds. promocji 

zdrowia w Szkole Podstawowe nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu. e-mail: 

u.kopaczek.SP73@wp.pl, tel.  696-225-922. 

IV. Uczestnicy 
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół 
Promujących Zdrowie.  
 

V. Cel projektu 

 Kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie; 

 Motywowanie dzieci do świadomego wyboru zdrowego stylu życia; 

 Łączenie międzyprzedmiotowych treści nauczania i wychowania; 

 Promowanie i nagradzanie pomysłów młodych artystów, których działania popularyzują zdrowy styl życia; 

 Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej – sięganie po niekonwencjonalne techniki wyrazu 
artystycznego; 

 Integrowanie placówek oświatowych przez wspólne działania promujące zdrowie. 
 

VI. Warunki uczestnictwa 
Prace należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2019 roku na adres: Szkoła 

Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa; 50-525 Wrocław; ul. Gliniana 30 z dopiskiem na 

kopercie: KONKURS Z PROMOCJI ZDROWIA. 
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Warunki prac: 

Praca graficzno-plastyczna powinna składać się z dwóch części: ilustrowanej oraz opisowej. 

 Format pracy A4 lub A3; 

 Technika wykonania dowolna; 

 Prace należy podpisać w prawym dolnym rogu według wzoru (Załącznik nr 1) i dołączyć zgodę na 

przetwarzanie danych.  

O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród szkoły powiadomione zostaną osobnym pismem. Prace 

konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

Kryteria oceniania / punktowania: 

 trafność doboru środków ekspresji plastycznej do postawionego problemu, zadanego  tematu - 5 
punktów 

 umiejętne połączenie treści graficzne ze słowem pisanym - 5 punktów 

 zaprezentowanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki - 5 punktów 

 umiejętne wykorzystanie środków wyrazu plastycznego - 5 punktów 

 wyraz ogólny (inwencja twórcza) - 5 punktów 

 staranne wykonani - 5 punktów 
 
 

VII. Finansowanie Konkursu 

Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania pn. ORGANIZACJA I REALIZACJA 

DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI 

I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019  

z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

* bardzo prosimy o czytelne wypełnianie powyższych danych 

 

 
 
 

Załącznik nr 1 
 
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz udział  

w XII  MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE GRAFICZNO-PLASTYCZNYM  

POD HASŁEM: „Przepis na zdrowie” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udział mojego dziecka  

 

………………………………………………………………….………………….……… 

imię i nazwisko  

 
w XII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE GRAFICZNO-PLASTYCZNYM 

 POD HASŁEM: „Przepis na zdrowie” 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej oraz opublikowanie imienia, 

nazwiska, wieku mojego dziecka, a także dokładnej nazwy placówki oświatowej, do której uczęszcza w materiałach 

związanych z konkursem oraz na stronach internetowych Organizatorów. Ponadto zgadzam się na ich wykorzystywanie 

w celach promocyjnych Organizatorów.  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

 

……….…………………………….………… 

                                                                                                   Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Imię i nazwisko  

autora pracy: 

 Klasa: 

Dane szkoły: Imię i nazwisko nauczyciela  

(dane do kontaktu): 

 

 

 


