
X Szkolne Dni Profilaktyki. 

Termin Działanie Odbiorcy 

08.05.2017 

Warsztaty profilaktyczne: „Smak życia – Debata                                

o dopalaczach”, przeprowadzone przez profilaktyka ze 

Stowarzyszenia: „Arka Noego”.  

kl. I-III gimnazjum 

09.05.2017 

 

Konkurs na plakat profilaktyczny:  

„Stop używkom”. 

Kl. I-VI SP 

I-III gimnazjum 

 

10.05.2017 

 

Gazetka profilaktyczna. 
cała społeczność 

szkolna 

10.05.2017 

11.05.2017 

 

Spotkanie z dzielnicowym. 
 

Kl. I-III gimnazjum 

15.05.2017 
Spotkanie z pielęgniarką: „Zdrowotne i społeczne skutki 

palenia papierosów ”.   
Kl. VI SP 

10.05.2017 

11.05.2017 

12.05.2017 

 

Projekcja filmów profilaktycznych podczas WDŻ. 
Kl. VI SP,  

Kl. II-III gimnazjum 

 

Spotkanie dla rodziców: Prezentacja plakatów,  dystrybucja 

ulotek profilaktycznych, prelekcja.   
rodzice uczniów 

26.05.2017 

 
Apel szkolny -  podsumowujący.  

cała społeczność 

szkolna 

 

 Serdecznie zapraszamy  

 

ORGANIZATORKI 

p. Anna Nowicka – pedagog szkolny 

p. Dorota Sitkowska – nauczyciel WDŻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu 

Prawdziwie wolni – wolni od uzależnień ! 



I Cele konkursu 

 Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane ze stosowaniem środków uzależniających.   

 Ukazanie poprzez plakat zewnętrznych przejawów różnego rodzaju uzależnień. 

 Zainspirowanie uczniów do wyrażenia swoich uczuć i postaw wobec używek  

 

II Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do trzech grup wiekowych:  

1. Kl. I - III szkoła podstawowa 

2. Kl. IV- VI szkoła podstawowa 

3. Kl. I - III gimnazjum  

 

III Warunki 

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie autorskiego plakatu, przestawiającego 

zagrożenia jakie niesie za sobą zażywanie alkoholu, narkotyków lub palenie papierosów.  Organizatorzy 

zwrócą większą uwagę na pracę zawierające jasny, zrozumiały przekaz.  

 

Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach: 

I kategoria  

 Plakat – Fotomontaż  

Praca wykonana przy wykorzystaniu techniki komputerowych - programów do obróbki zdjęć, programów 

do tworzenia grafiki komputerowej.  

(Format pracy A4) 

II kategoria 

 Tradycyjny plakat  

Praca wykonana przy wykorzystaniu tradycyjnych technik plastycznych.  

(Format pracy A4 – A1) 

IV Kryteria ocen 

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  

 jasny, czytelny przekaz,  

 oryginalność pomysłu, 

 ogólne wrażenie artystyczne,  

 wkład pracy,  

 dobór i wykorzystanie materiałów.  

V Termin 

Pracę będą przyjmowane u organizatorów w dniach:  09.05.2017 – 24.05.2017                   

 

                         Organizatorki : p. A. Nowicka, p. D. Sitkowska  


