Szkoła Podstawowa im . ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Miłoradzu
ogłasza konkurs:
„Uzależnienia i ich wpływ na człowieka”
Regulamin Konkursu:
1. Czas realizacji: listopad 2020r.
2. Uczestnicy: uczniowie klas IV – VI oraz VII – VIII, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Kończewicach
3. Cel główny: Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży
4. Cele szczegółowe:


Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych,



Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez
upowszechnienie wzorów i postaw prozdrowotnych,



Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata,



Chronienie młodych osób przed różnymi formami uzależnień,



Ograniczenie liczby nowych przypadków sięgania po środki psychoaktywne,



Dostarczanie rzetelnych informacji na temat procesu uzależnienia.

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
dla klas VII - VIII:


opracowanie i przygotowanie prezentacji multimedialnej (indywidualnie,



prezentacja powinna zawierać część merytoryczną skierowaną na
przeciwdziałanie uzależnieniom (nikotynizm, alkoholizm, narkotyki, dopalacze,
cyberuzależnienia),



wskazanie negatywnych konsekwencji uzależnień, rzutujących na dalsze życie
młodego człowieka,



prezentacja multimedialna może zawierać fotografie, fragmenty filmów,
schematy itp.,



prace będą oceniane pod względem merytorycznym oraz estetycznym,



prace konkursowe prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres
szkoły lub bezpośrednio do nauczyciela ( p. A. Jakusik lub p. A. Fijas) w
terminie do 30 listopada,



praca powinna zawierać minimum 10 slajdów



praca musi być wykonana samodzielnie,



zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe

dla klas IV-VI:


wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice ( malarstwo, rysunek, kolaż,
techniki mieszane itp.)



temat pracy powinien odnosić się do wskazania negatywnych konsekwencji
uzależnień, rzutujących na dalsze życie młodego człowieka (nikotynizm, alkoholizm,
narkotyki, dopalacze, cyberuzależnienia)



Format pracy : minimalny A3, maksymalny- A0 ( 100x70 cm)



praca musi być wykonana samodzielnie przez 1 autora



Gotowe prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub poprzez rodziców do
sekretariatu szkoły do 30 listopada

6. Termin oddania prac: 30 listopada 2020 r.
7. Postanowienia końcowe:


Oceny prac dokona powołana do tego komisja konkursowa



Uczestnicy obydwu konkursów zostaną powiadomieni o wynikach konkursu
do 6.12.2020 r.



Zwycięska prezentacja multimedialna ( kl. VII-VIII) zostanie przedstawiona we
wszystkich klasach na godzinach wychowawczych



Wszystkie prace (kl. VI-VIII) zostaną zaprezentowane na sztalugach, na
korytarzu dla całej szkoły.



W obu kategoriach przyznane zostaną po 3 pierwsze miejsca



Komisja zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień

8. Na nagrody w obu kategoriach przeznaczona jest kwota 1200 zł.

