
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO O
BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Karola Wyszyńskiego w Sułkowicach
w roku szkolnym 2019/2020.

     1. ORGANIZATORZY:
Dyrekcja szkoły podstawowej nr 2 im. Kardynała Karola Wyszyńskiego w 
Sułkowicach, wychowawcy świetlicy – p. Zofia Fijał, p. Ewa Walczyk.

2. CELE KONKURSU:
• Rozwijanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci

szkolnych.
• Rozwijanie kreatywności dzieci pod względem plastycznym.
• Zachęcanie do podejmowania aktywności uczestników.

3. UCZESTNICTWO:
Uczestnikami konkursu są chętni uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich 
i piątych.

4. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs odbywa się w dniach 23.09 – 27.09.2019 – zbieranie prac.
7.10. 2019 – przydział miejsc za prace konkursowe.
8.10. 2019 – rozdanie nagród i wyróżnień uczestnikom.

     5.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Nagrodami i wyróżnieniami w konkursie będą dyplomy i upominki np. w 
postaci artykułów szkolnych.



PROTOKÓŁ 
z przeprowadzenia konkursu plastycznego

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Karola Wyszyńskiego w Sułkowicach
w roku szkolnym 2019/2020.

   Od dnia 23.09 – 27.09 2019 świetlica szkolna zbierała prace plastyczne (dowolnego
formatu w dowolnej technice) w związku z wcześniej ogłoszonym konkursem dla 
wszystkich naszych wychowanków. 
   W konkursie wzięło udział 53 uczniów. Po zebraniu i obejrzeniu przygotowanych 
prac- przydzieliłyśmy łącznie 17 miejsc i 36 wyróżnień. Uczniowie z danej grupy 
wiekowej przedstawili w swoich pracach szeroką technikę, pomysłowe 
zróżnicowanie w doborze wykorzystanych materiałów, a także pracochłonność i 
zaangażowanie na różnym poziomie.
   W dniu 08.10.2019 nastąpiło ogłoszenie wyników w każdej klasie z osobna, a także
rozdanie nagród w postaci najróżniejszych przyborów szkolnych, kolorowanek, 
odblasków, lizaków, smyczy na klucze, książeczek na dokumenty i ozdobnych 
szklanek dla uczniów starszych. Przyniosło to dzieciom wiele radości i pociechy, tym
bardziej, że oprócz zajętych miejsc wyróżnienia także zostały docenione i 
nagrodzone.
  Wierzymy, że pochwały i nawet małe nagrody stanowią motywację do dalszej 
aktywności ze strony naszych uczniów.
  Bardzo dziękujemy również wychowawcom za współpracę i zachęcanie 
wychowanków do uczestnictwa w konkursie.

Opracowały:
Zofia Fijał

Ewa Walczyk


