Gminny Konkurs “Gra o zdrowie”

Rok szkolny 2021/2022

Regulamin Gminnego Konkursu
„Gra o zdrowie”
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
zaprasza chętnych uczniów klas 6,7,8 z Gminy Zielonki
do udziału w Gminnym Konkursie
„Gra o zdrowie”
I. Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
w Bibicach.
2. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są: mgr Katarzyna Goraj- Zębala,
mgr Beata Pieńkowska.
II. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zdrowiu i zdrowego stylu życia.
Nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków.
Stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej.
Rozwijanie wśród uczniów zdolności techniczno- plastycznych.
Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, kreatywności i samodzielności
w zdobywaniu wiedzy, kompetencji społecznych.
6. Wspieranie inicjatyw uczniowskich, rozwijanie zainteresowań i talentów.
7. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności
za własny rozwój.
III. Opis konkursu:
Gminny konkurs “Gra o zdrowie” organizowany jest z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który
przypada corocznie na dzień 7 kwietnia.
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestnika/ów konkursu przestrzennej gry
o tematyce zdrowotnej, może to być np. owocowe domino, warzywna krzyżówka czy zdrowa
gra planszowa. Wielkość wykonanej pracy jest dowolna, może to być zarówno ciekawa gra, w
którą uczniowie będą grać siedząc przy stole, a mogą to być np. warzywno
– owocowe klasy, po których uczniowie będą skakać. Bardzo ważne jest, aby każda stworzona
przez ucznia/uczniów gra miała przygotowany regulamin/zasady gry (na osobnej kartce), gdyż
bez tego praca nie weźmie udziału w konkursie.
2. Prace oceniane będą w 2 kategoriach:
➢ praca samodzielna (uczeń samodzielnie wykonuje grę)
➢ praca zespołowa (2-4 wykonawców- uczniów)
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Wszystkie prace powinny być wykonane z zachowaniem zasad bhp.
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IV. Warunki udziału w konkursie
1. Konkurs trwa od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.
2. Podpisane prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego
w Bibicach (portiernia, sekretariat) w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 15:00.
3. Każda praca powinna być podpisana: nazwisko i imię uczestnika / uczestników, klasa i nazwa
szkoły, wskazana kategoria.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy (przestrzenna gra o zdrowiu)
oraz dostarczenie pisemnej zgody na udział w konkursie. Pisemną zgodę na udział
w konkursie (zał. nr 1) należy dołączyć do pracy konkursowej lub można przesłać jej skan na
adres; b.pienkowska@spbibice.edu.pl lub k.goraj-zebala@spbibice.edu.pl do dnia 31 marca
2022 r.
5. Prace konkursowe można odebrać od organizatora od dnia 20 kwietnia 2022 r.
V. Prezentacja i ocena prac:
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 8 kwietnia 2022 r.
O wynikach konkursu poinformujemy szkoły elektronicznie lub telefonicznie.
Przy ocenie prac brane będą pod uwagę:
rzetelność i zgodność wiedzy na temat zdrowia,
wkład pracy,
wykorzystanie różnych materiałów i ciekawych rozwiązań,
estetyka wykonania
opracowany regulamin gry/zasady gry
Dyplomy i nagrody zostaną przekazane do szkół w ciągu 2-3 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.
Wystawa wszystkich prac konkursowych odbędzie się w kwietniu w Szkole Podstawowej
w Bibicach (w holu szkoły na parterze).
6. Na stronie internetowej szkoły organizatora https://spbibice.edu.pl/ w kwietniu 2022r.
pojawi się sprawozdanie z konkursu z galerią zdjęć prac konkursowych oraz wynikami
konkursu.
1.
2.
3.
•
•
•
•
•
4.
5.

VI. Nagrody konkursowe:
1. Organizator przewiduje przyznanie w każdej kategorii trzech miejsc oraz wyróżnień,
równocześnie zastrzega sobie prawo nieprzyznania pierwszego (drugiego, trzeciego) miejsca
lub przyznanie miejsc równorzędnych.
2. Komisja konkursowa ustalona przez organizatora konkursu ma prawo do odstąpienia od
przyznania nagród i wyróżnień, jeżeli uzna, że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest
niewystarczający.
3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
4. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną:
b.pienkowska@spbibice.edu.pl, k.goraj-zebala@spbibice.edu.pl
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!!
W imieniu organizatora: mgr Beata Pieńkowska, mgr Katarzyna Goraj- Zębala

