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KONKURS PLASTYCZNY 

WIEM CO JEM 

 

I. Organizator: Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Szczytnie. 

II. Cele Konkursu: 

 Promowanie zdrowego stylu życia 

 Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych 

 Wymiana doświadczeń nauczycieli. 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy: dzieci klas O – III 

2. Tematyka: Wiem, co jem – Odżywiam się racjonalnie. 

3. Techniki: W dobie  współczesnej cywilizacji coraz częściej nie przykładamy 

wagi do tego, co, kiedy i jak spożywamy. Ten problem dotyczy także 

najmłodszych członków społeczeństwa – dzieci. Od najwcześniejszych lat 

utrwalają się u nich niedobre nawyki jedzenia w pośpiechu, nieregularnie          

i niestety - również niezdrowo. Łatwiej pewne przyzwyczajenia formułować 

od podstaw niż zmieniać już utrwalone. Nawyki żywieniowe zarówno 

prawidłowe, jak i nieprawidłowe kształtują się w domu rodzinnym. Pracę 

mogą wykonać także rodzice wspólnie z dzieckiem dowolną techniką. 

Komisja będzie oceniała pomysłowość oraz estetykę wykonania pracy. 



4. Każda praca powinna posiadać przyczepioną kartkę z: imieniem, nazwiskiem 

autora, klasa, pełne imię i nazwisko nauczyciela, adres, telefon szkoły.           

W przypadku nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu 

zawodowego z dopiskiem (awans zawodowy). 

5. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać w terminie do 5 listopada 

2013r. 

 

Adres: Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, 12 – 100 Szczytno, ul. Pasymska 21 A( sala 45 lub 50). 

 

Z dopiskiem: Konkurs plastyczny: Wiem, co jem. 

 

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne udziału w konkursie do dnia                  

11 października 2013r. –tel. 89 624-34-37 w. 14  

 

6. Jury dokona oceny prac w kategorii: 

I grupa klasy 0 - I 

II grupa klasy II – III. 

 

 

Placówki oświatowe biorące udział w konkursie zostaną powiadomione 

telefonicznie o terminie wystawy prac i wręczeniu nagród.  

 

7. Uwagi końcowe: 

 Prace przedstawione niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

 Prace nie będą zwracane, realizatorzy zastrzegają sobie prawo 

eksponowania prac na wystawie oraz w ramach dekoracji. 

 

Opracowała: Hanna Bartko 

 

 

Realizatorzy:                                                              Dyrektor Szkoły: 

Bartko Hanna 

Budzisz Sylwia 

Wołczkiewicz Joanna 

 

 

 

Szczytno, 02.10.2013r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

       Nasza szkoła była organizatorem konkursu plastycznego pt. „Wiem co jem”. Był on 

skierowany  do uczniów szkół podstawowych klas 0 – III. W konkursie wzięli udział 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 3, 

Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie. Ponadto ze szkół podstawowych z Lipowca, 

Wawroch, Rudki, Szyman a także naszej szkoły. Tematyka konkursu spotkała się z dużym 

zainteresowaniem uczestników biorących w nim udział. Wpłynęło łącznie 240 prac. 

      W dniu 14 listopada 2013 roku zebrała się komisja, która dokonała rozstrzygnięcia 

konkursu. Po burzliwych obradach przyznała 9 nagród oraz 13 wyróżnień. Wśród 

nagrodzonych uczestników znaleźli się uczniowie ze wszystkich szkół biorących udział w 

konkursie. Skład komisji przedstawiał się następująco: 

 Barbara Zduńczyk – pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie, 

 Grażyna Dziugieł – pracownik Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, 

 Hanna Daniluk – pracownik Biblioteki Miejskiej w Szczytnie. 

Wystawę prac konkursowych zorganizowano w Bibliotece Miejskiej, którą można było 

oglądać od 15 do 28 listopada 2013r. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 listopada o godz. 10 w Bibliotece Miejskiej w 

Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie oraz 

nauczycielom za ich przygotowanie. Gratulujemy talentu i artystycznych pomysłów. 

Życzymy dalszych sukcesów.  



Dziękujemy również pracownikom Biblioteki Miejskiej za życzliwość i otwartą postawę 

wobec naszych potrzeb związanych z realizacją konkursu.  

                                                  Dyrekcja i Grono  Pedagogiczne Szkoły 

                                                                         oraz 

                                   nauczyciele odpowiedzialni za realizację konkursu: 

                                   Bartko Hanna, Budzisz Sylwia, Joanna Wołczkiewicz. 

 

 


