
 
 
 
 

Regulamin Profilaktycznego  Konkursu Plastycznego 
w ramach realizacji Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 
 
 
1. Organizator konkursu: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szprotawie pod patronatem 

Burmistrza Szprotawy p. Mirosława Gąsika 
 

 2. Cele konkursu: 

a)  Kształcenie właściwych postaw prozdrowotnych. 
b)  Rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.  
c)  Promowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczniów. 
d)  Powszechna edukacja z zakresu zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia. 
e)  Stworzenie możliwości wykazania się przez uczniów wiedzą prozdrowotną i 

przedstawienia jej w formie plastycznej. 
 
3. Temat konkursu:  „Mój sposób na zdrowie – pływam i zdrowo się odżywiam” 
 
4. Uczestnicy konkursu: 
 
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III realizujący Program powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać”. 
 
5. Zasady konkursu: 

a) - uczniowie wykonują  prace plastyczne w dowolnej technice (np. ołówek, kredka, 
tusz,   

b) węgiel, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki itp.) o tematyce 
konkursowej, 

c) - prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika 
konkursu, 

d) - każda praca  powinna być z tyłu opisana: imię i nazwisko ucznia oraz szkoła. 
 
6. Termin konkursu: 20.10.22r. – 2.11.22r.  
 



7. Kryteria oceny prac konkursowych 
a)  prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana w każdej szkole, w 

której realizowany jest Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 
b)  Komisja Konkursowa oceniać będzie:  

a) jakość wykonania 
b) oryginalność i pomysłowość, 
c) stopień trudności wykonania pracy, 
d) wyobraźnia twórcza, 
e) zgodność z tematem, 
8. Komisja Konkursowa wyłania najlepsze prace w każdej z grup pływackich ( grupy zapisane 
w dziennikach zajęć). W sumie będzie 8 nagrodzonych prac: 

a) SP Wiechlice – 2 prace 
b)  SP 1 Szprotawa – 2 prace 
c)  SP 2 Szprotawa – 1 praca 
d)  SP Długie – 1 praca 
e)  SP Leszno Górne – 1 praca 
f)  SP Siecieborzyce – 1 praca 

            
Nagrodzone prace  otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe).  Wszyscy uczestnicy konkursu – 
programu „Umiem pływać” otrzymają upominki. 
 
8. Wyniki konkursu i rozdanie nagród 
 
     Ogłoszenie wyników konkursu, wręczanie nagród  oraz oficjalne zakończenie Programu 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” odbędzie się w  Szprotawskim Ratuszu. Czas 
wręczenia nagród i upominków będzie uzgodniony i podany wszystkim zainteresowanym do 
wiadomości. 
 
 


