
KONKURS „STOP przemocy -Dom to bezpieczeństwo” 

Drodzy uczniowie z klas V- VIII ! 

Zachęcamy Was do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez  Zespół ds. 

Działań Lokalnych  nr 4 działający w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w partnerstwie z Radą Dzielnicy XVIII Miasta 

Krakowa. 

Najważniejsze informacje: 

1. Temat pracy konkursowej brzmi: „STOP przemocy – Dom to bezpieczeństwo”. 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice 

w formacie nie mniejszym niż A4 (210 mm x 297 mm) i nie większym niż A3 (297 

mm x 420 mm). Praca może mieć również charakter przestrzenny. 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, według oryginalnego 

pomysłu, wcześniej nieprezentowanymi. 

4. Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę. 

5. Na odwrocie pracy należy zamieścić następujące informacje: 

• Tytuł pracy „STOP przemocy – Dom to bezpieczeństwo”. 

• Imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu kontaktowego do rodzica. Dane te 

będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.  

• Praca musi zostać również podpisana przez rodzica lub opiekuna dziecka. 

Prace nie podpisane i anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

6. Pracę należy dostarczyć do pedagoga szkolnego Grażyny Krzyżak (gabinet nr 40) do 

21 października 2022r. 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora oceni otrzymane prace plastyczne w dniu 7 

listopada 2022 r., 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność, walory plastyczne, 

samodzielność wykonania przez uczestnika konkursu. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez informację zamieszczoną w dniu  15 

listopada 2022 r. na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 

w Krakowie, www.poradnia4.krakow.pl oraz na stronie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krakowie:  www.mops.krakow.pl, W informacji zostanie 

również podane miejsce i termin gali wręczenia nagród. 

4. Organizatorzy przewidują przyznanie równorzędnych nagród dla dwunastu dzieci  

w formie rodzinnej sesji zdjęciowej.   

 

W przypadku pytań, wątpliwości zapraszam Was do kontaktu. 

Pedagog szkolny Grażyna Krzyżak 

 

http://www.poradnia4.krakow.pl/
http://www.mops.krakow.pl/

