
Regulamin Szkolnego Konkursu na plakat “Z kulturą w toalecie szkolnej” 

 

Organizator: Samorząd Uczniowski 

Patronat: Rada Rodziców 

Koordynatorzy konkursu – Małgorzata Rathenow (kl. 4-8), Żaneta Knurek (kl. 1-3) 

Cele: Przypomnienie i utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się w toaletach szkolnych; 

 

Zasady konkursu 

Klasy 1-3 

1.Należy wykonać plakat z hasłem promujący zasadę/zasady kulturalnych  i higienicznych 

zachowań się w toaletach szkolnych.  Stwórz hasło i dodaj znak plastyczny w formie komiksu 

lub rysunku. Format A4. Prace wykonane w innym formacie nie będą oceniane. Technika 

płaska. Przykłady hasła: “Nie niszcz toalety – to miejsce jest potrzebne”, “Nie rozrzucaj 

papieru toaletowego”. 

2.Termin dostarczenia prac do wychowawców: 04 marca 2022 r. 

2.  Każda praca na odwrocie powinna posiadać metryczkę: imię, nazwisko i klasę autora oraz 

podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na upublicznienie pracy. 

3. Prace niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów. 

5.  Kryteria oceny prac: interpretacja tematu - pomysł i kreatywność, zgodność z formą                    

i  zapisami regulaminu. 

6. Nagrody: laureatom zostaną przyznane dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Radę Rodziców, a pozostałym uczestnikom dyplomy. Najlepsze prace 

zostaną wyeksponowane w szkole. 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

8. Kwestie niezapisane w tym r egulaminie rozstrzygają opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 

 

 



Klasy 4 – 8  

1. Należy wykonać plakat z hasłem promujący zasadę/zasady kulturalnych  i higienicznych 

zachowań się w toaletach szkolnych.  Stwórz hasło i dodaj znak plastyczny w formie komiksu 

lub rysunku. Przykład hasła: “ Dbajmy o toaletę szkolną – to nasze wspóne, ważne miejsce”. 

“Nie wrzucaj rolek papieru do talety – z zapchanej nie możemy skorzystać”. “Dbajmy o 

toalety szkolne tak jak u siebie w domu”. 

2. Pracę można wykonać na komputerze i przesłać w formacie jpg lub pdf przez czat na 

Teamsach do p. Małgorzaty Rathenow. Osobno należy dostarczyć do p. Małgorzaty 

Rathenow podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na upublicznienie pracy. Wzór 

zgody na końcu regulaminu. 

3. Pracę można wykonać tradycyjnie na kartce w formacie A4. Prace wykonane w innym 

formacie nie będą oceniane. Technika płaska. Praca na odwrocie powinna posiadać 

metryczkę: imię, nazwisko i klasę autora oraz podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego 

zgodę na upublicznienie pracy. Wzór zgody na końcu regulaminu. Pracę należy dostarczyć do 

p. Małgorzaty Rathenow. 

4. Termin dostarczenia prac: 04 marca 2022 r. 

5. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów. 

6. Prace będą ocenanie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 oraz 7-8. 

7.  Kryteria oceny prac: interpretacja tematu - pomysł i kreatywność, zgodność z formą            

i zapisami regulaminu. 

8. Nagrody: laureatom zostaną przyznane dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Radę Rodziców, a pozostałym uczestnikom dyplomy. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają punkty dodatnie z zachowania. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w szkole. 

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

10. Kwestie niezapisane w Regulaminie rozstrzygają opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

Zgoda na upublicznienie 

Wyrażam zgodę, aby praca mojego dziecka  ………………………………………………….  

klasa ……    zgłoszona do  Szkolnego Konkursu na plakat “Z kulturą w toalecie szkolnej” 

została upubliczniona na stronie internetowej szkoły, szkolnym profilu Facebook oraz na 

terenie szkoły. 

data i podpis rodzica / prawnego opiekuna ………………………………………………… 

 


