
REGULAMIN  

Konkursu „Zdrowa głowa” 

 

Szkoła Podstawowa nr 381 im. K. K. Baczyńskiego ogłasza konkurs plastyczny 

pt: “Zdrowa głowa”, w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego (10.10.). 

Akcja ma na celu uwrażliwienie uczniów na problem zaburzeń psychicznych 

u rówieśników, przejawów obniżonego nastroju, przeżywanych trudności oraz 

rozwinięcie postaw prospołecznych ukierunkowanych na tolerancję wobec 

przeżywanych trudności. Promowanie bezpiecznych sposobów radzenia sobie 

z trudnościami, wsparcia w zakresie utrzymania zdrowia i równowagi psychicznej.  W 

Konkursie liczy się pozytywny przekaz, chcemy promować pozytywne hasła: Zdrowie 

Psychiczne, Radość, Uważność, Wspólnota, Szczęście, Relaks i Radzenie sobie z 

trudnymi emocjami. 

§ 1 

Organizator Konkursu 

Szkoła Podstawowa nr 381 im K. K. Baczyńskiego w Warszawie, ul. Drzymały 1, 

p. Sylwia Gałęzowska, p. Agnieszka Kraft. 

 § 2 

Cele Konkursu 

1. Rozszerzanie wiedzy na temat Zdrowia Psychicznego – zachowania szczęścia i 

równowagi psychicznej, myślenia pozytywnego. 

2. Propagowanie wśród uczniów zachowań prospołecznych ukierunkowanych na 

tolerancję wobec przeżywanych przez rówieśników trudności. 

3. Zapoznanie uczniów z pozytywnymi hasłami promującymi zdrowie psychiczne, 

myślenie pozytywne, wspólnotę. 

4. Uwrażliwienie na uczniów przeżywających trudności, mających obniżony nastrój 

5. Rozwijanie umiejętności wspierania uczniów w kryzysie emocjonalnym, z 

zaburzeniami nastroju, trudnościami. 

6. 6 Zwiększenie świadomości dotyczącej radzenia sobie z trudnymi emocjami, 

relaksowania się po ciężkim dniu. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 



1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów klas 1-3 oraz 4-8. 

Uczniowie klas 1-3 tworzą pracę pt. „Jak się relaksuję po ciężkim dniu”. 

Uczniowie klas 4-8 tworzą pracę o tematyce „Zdrowa głowa” promując zachowania 

pozytywne mające na celu utrzymanie dobrostanu psychicznego. 

2. Prace przyjmowane są w formie plakatu - format min. A3 bloku technicznego lub 

brystolu. 

3. Każda praca winna być opisana wg poniższego wzoru: 

Imię nazwisko 

Wiek 

Klasa 

Tytuł pracy 

4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

5. Osoby biorące udział‚ w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w terminie od 02.11.2021 r. do 19.11.2021 r. 

u organizatorów Konkursu - w gabinecie psychologa szkolnego – 

p. Sylwii Gałęzowskiej (nr.42) lub pedagoga szkolnego p. Agnieszki Kraft (nr.29). 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje komisja w składzie: 

Przewodniczący 

Pani Dyrektor Renata Wysokińska - Bakker 

Członkowie 

Pani Agnieszka Kraft 

Pani Sylwia Gałęzowska 

Pani Izabela Chojnacka 

3. Komisja pod uwagę weźmie: 

● umiejętność doboru tematu pracy, 



● jakość wykonania, 

● oryginalność, 

● dodatkowo punktowany będzie pozytywny przekaz pracy. 

4. Komisja wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. 

5. Decyzje komisji są ostateczne. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23.11.2021 r. na długiej przerwie. 

Prace uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie pokonkursowej od dnia 

22.11.2021 r. na parterze koło sekretariatu. 

§ 6 

Nagrody 

Organizator przyzna trzy nagrody główne: 

I miejsce – bilet do kina (kl.4-8) / książkę (1-3) 

II miejsce – książka 

III miejsce – słodki upominek 

Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

Dodatkowo uczestnicy konkursu dostaną ocenę celującą z Zajęć Artystycznych oraz 

pochwałę do zachowania. 

Organizatorzy: 

Sylwia Gałęzowska  

Agnieszka Kraft 


