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Szkolny Konkurs plastyczny z pierwszej pomocy przedmedycznej 
 

„Każdy może zostać ratownikiem niezależnie od wieku” 

 

 Celem konkursu jest zachęcenie uczniów klas 1-6 do aktywnego 

zainteresowania tematyką pierwszej pomocy, popularyzacja wiedzy na temat 

udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym oraz promowanie wśród dzieci  

i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi. 

Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać  jedną pracę plastyczną, której 

motywem przewodnim jest udzielanie pierwszej pomocy osobom potrzebującym.  

Pracę  można  wykonać dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub   

w programie  graficznym na komputerze. Format  prac wykonanych w programie 

graficznym to A4 lub mniejsze. 

Prace wraz z pobranym i podpisanym załącznikiem dotyczącym danych 

osobowych należy składać w recepcji szkoły  lub wysłać  przez dziennik Librus do 

Dorota Kucharczyk-Przykaza. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 7 czerwca,  

a rozdanie nagród odbędzie się 14 czerwca 2021 r. 

Nagrodzone będą 3 pierwsze miejsca na poziomie każdej klasy. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o pobranie i 

wypełnienie formularza. 

 

Organizator i czas trwania konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  

w Józefosławiu, 05-500 Piaseczno, ul. Kameralna 11, tel. 22 750 74 40, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

 

2. Prace konkursowe należy składać w siedzibie organizatora do dnia 30 maja 

2021r. 
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Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Józefosławiu. 

 

Zasady konkursu 

 

1.Każdy uczestnik  przygotowuje jedną  pracę w formacie A3 lub A4. Format A4 

jest zarezerwowany dla prac  w programie  graficznym komputerowym. Format A3 

zarezerwowany dla prac wykonywanych tradycyjną metodą. 

2. Technika wykonania prac jest dowolna. 

3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zgłasza pracę poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego ( załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) 

4. Organizator nie zwraca prac, biorących  udział w Konkursie. 

5. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wypełniają zgody na udział w konkursie 

( załącznik nr 2 do niniejszego  regulaminu). 

7. Brak zgody, o której mowa w pkt 6 będzie  równoznaczny z brakiem możliwości  

udziału w konkursie. 

 

Jury i sposób oceny 

1. Organizator  powołuje Jury konkursu ( Dorota Kucharczyk-Przykaza, Piotr 

Badzio, Karol Szamraj, Agnieszka Swobut ). 

2. Wszystkie zgłoszone prace do  konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania  konkursu, biorąc pod 

uwagę, m. in. estetykę, kreatywność i samodzielność wykonania pracy 

konkursowej. 

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na stronie 

internetowej Organizatora: http//jozefoslaw.edu.pl/. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Podane w formularzu zgłoszeniowym  (załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu) dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

niniejszego konkursu. 
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2.Rodzice/opiekunowie prawni Osoby nagrodzonej w konkursie udzielają 

Organizatorowi zgody na publikację danych osobowych w postaci zdjęcia pracy, 

imienia i nazwiska autora oraz informacji o zajętym miejscu w Konkursie poprzez 

podanie do ich publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora: 

http//jozefoslaw.edu.pl/. 

3.Zgody stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4.W przypadku braku zgody Rodzica / opiekuna prawnego  Uczestnik konkursu 

(załącznik  nr 2  do  regulaminu)  na publikację zdjęcia pracy, imienia i nazwiska 

autora oraz zajętego w konkursie miejsca  na stronie internetowej 

Organizatora :http//jozefoslaw.edu.pl/,Organizator usunie pracę z Konkursu. 

5.Spośród nadesłanych prac Jury  Konkursu wyłoni  24 prace finałowe, w tym: 

a. na poziomie klas I: 

miejsca I, II, III, i wyróżnienie 

b. na poziomie klas II: 

miejsca I, II, III, i wyróżnienie 

c. na poziomie klas III 

 miejsca I, II, III, i wyróżnienie 

d. na poziomie klas IV 

miejsca I, II, III, i wyróżnienie 

e. na poziomie klas V 

miejsca I, II, III, i wyróżnienie 

f. na poziomie klas VI 

miejsca I, II, III, i wyróżnienie 

 


