
SZKOLNY KONKURS  

„HAŁAS SZKODZI ZDROWIU” 

        

Organizatorzy: Małgorzata Ostaszewicz 

                             Beata Komorowska 

                            Samorząd Uczniowski 

CELE KONKURSU: 

1. Podniesienie świadomości wiedzy na temat szkodliwego wpływu hałasu 

na zdrowie. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia. 

3. Zachęcenie do projektowania działań profilaktycznych.  

4. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność 

stylistyczną i językową. 

5. Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów. 

6. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

UCZESTNICY: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły w następujących 

kategoriach wiekowych: 

 Konkurs literacki dla uczniów klas II – III 

 Konkurs multimedialny dla uczniów klas IV - VII 

 Konkurs literacki dla uczniów klas II - III gimnazjum. 

KRYTERIA OCENIANIA: 

1. Adresatami konkursu literackiego są uczniowie klas II – III szkół 
podstawowych oraz II - III gimnazjum 

 Wiersz lub opowiadanie  napisany przez jednego autora powinien             

zawierać przesłanie na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie 

człowieka. 

Ocenie podlegać będą: 

 zgodność z tematem; 

 oryginalność w ujęciu tematu; 



 język i ortografię; 

 bogactwo środków poetyckich. 

 

2. Adresatami konkursu multimedialnego są uczniowie klas IV – VII szkół 

podstawowych, prezentacje multimedialne zapisane na płycie CDR 

powinny zawierać od 10 do 15 slajdów. 

Ocenie podlegać będą: 

 obszerne i całościowe potraktowania tematu pracy,  

 pomysłowy sposób przedstawienia wiadomości dotyczących tematu 
pracy,  

 dbałość o poprawność językową tekstów, 

 estetyka pracy  

 ilustracje, animacje, kolorystyka,  

 stopień trudności użytych technik, animacji. 
 

3. Każdy wychowawca/nauczyciel może zgłosić do 3  prac uczniów, spośród 

których będzie wyłoniona jedna praca do etapu Wojewódzkiego 

Konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Lublinie. 

 Każda praca powinna zawierać metryczkę:  

 imię i nazwisko autora pracy oraz klasę 

 tytuł wiersza 

 imię i nazwisko opiekuna. 

 

4. Prace należy składać do dnia 24 listopada 2017 r: 

- klasa  I-III do p. B. Komorowskiej 

- klasy IV-VII i gimnazjum do p. M. Ostaszewicz 

     6.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane 27 listopada 2017r. na stronie 

internetowej szkoły  

     7.  Laureaci konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy, natomiast 

opiekunowie podziękowania. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 



 Załącznik nr 1 

 

Załącznik 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka 

…..………………………………………….. 

ucznia Szkoły Podstawowej nr…………… w 

…………………………………………………………………………. 

do celów konkursu pt. ”Hałas szkodzi zdrowiu”.  

 


