
Gmina Marklowice 

oraz 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Marklowicach 

  zaprasza 

do udziału 

w 

SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  

 

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo zachęcamy do udziału w konkursie pod hasłem 

„WIRUSOM STOP”.                            

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III. Jego  celem jest uświadomienie dzieciom 

jak niebezpieczne dla zdrowia i życia są wirusy. 

. 

Regulamin konkursu plastycznego 

 

1. Opis 
 

 Tematyka prac powinna obejmować wyobrażenie i wiedzę dzieci jak ważną funkcję                 

w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów spełnia profilaktyka zdrowotna. Wiemy iż 

jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusów w 

tym COVID-19 jest zachowywanie higieny w tym odpowiednie mycie rąk. 

 

2. Organizator 

 Organizatorem konkursu jest Gmina Marklowice oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach 

 

3. Cel konkursu 

 

1.  Rozwijanie u dziecka wiedzy na temat higieny w walce z wirusami w tym COVID-19. 

2.  Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności wobec 

siebie innych osób. 

3.  Kształtowanie u dzieci wiedzy na temat zagrożeń związanych z sytuacja epidemiczną. 

4.  Propagowanie wiedzy na temat właściwego wykorzystania wody do zapobiegania 

rozprzestrzeniania się wirusów w tym COVID-19. 

5.  Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

 

4. Uczestnicy 
Uczniowie SP nr 2  im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach, klasy  I– III. 
 

5. Warunki uczestnictwa 

•  praca plastyczna powinna nawiązywać do hasła:  „WIRUSOM STOP”.                                  

•  zgłaszana do konkursu praca powinna zostać przygotowana w dowolnym formacie, 

•  prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby    

   plakatowe, wycinanki, plastelina,itp.) w formacie A-4. 

•  każda praca powinna być podpisana, 

•  każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, 

•  przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora. 

 

6. Zgłoszenie do konkursu 
• prace konkursowe należy składać do świetlicy SP nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego                      

w  Marklowicach, 

• prace należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2021, 

• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 17 lutego 2021, 

 

 

7. Kryteria oceny 

• komisja konkursowa oceniać będzie prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 



- zgodność z tematem konkursu, 

- sposób nawiązania do tematyki,  

- czytelność przekazu, 

- estetykę i walory graficzne pracy. 

- samodzielność dziecka/dzieci 

 

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

9. Nagrody 
Dla najlepszych prac przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane 

przez Gminę Marklowice. 


