
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. 

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

Prawda i Dobro w naszych czasach. 

 Czy warto być człowiekiem szlachetnym? 

Weź udział w konkursie na najlepszą pracę dotyczą najwyższych wartości w życiu człowieka.  

Regulamin konkursu : „Prawda I dobro w naszych czasach. Czy warto być człowiekiem 

szlachetnym?” 

  

§1 Postanowienia ogólne  

1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie.  Forma pracy - 

dowolna. 

2. Może to być opowiadanie, wiersz, rysunek, rzeźba czy też plakat. 

3. Organizatorem Konkursu jest  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu  

Opiekunowie konkursu: 

Magdalena Grudzińska- psycholog  

Monika Żychowska - psycholog 

 

§2 Cel Konkursu  

Celem Konkursu jest kształtowanie właściwych postaw szlachetności. Konkurs ma na celu 

również zachęcić do refleksji  nad tym, czym w dzisiejszych czasach są wartości wyższe. 

Kolejnym istotnym celem jest rozwijanie kreatywności u dzieci i młodzieży. 

  

§3 Temat Konkursu  

Tematem Konkursu jest szeroko rozumiane pojęcie prawdy i dobra oraz szlachetności.  

„Prawda i Dobro w naszych czasach. Czy warto być człowiekiem szlachetnym?” 

 

 



§4 Terminy  

1. Konkurs trwa od 13 maja 2022 r.  roku do 13 czerwca 2022 roku.   

2. Prace konkursowe należy przynieść (lub wysłać) najpóźniej do 13 czerwca 2022 roku   

do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu,  

ul. Śląska 1, 68-100 Żagań w godzinach: 08:00-14:00 

3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska, klasy  oraz tytułu 

zwycięskiej pracy)  

nastąpi 21 czerwca 2022r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznejw Żaganiu 

§5 Warunki uczestnictwa  

Konkurs jest kierowany do wszystkich Szkół Podstawowych Powiatu Żagańskiego 

1. Konkurs jest przeznaczony dla klas IV – VIII. 

7. Prace  należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą. 

12.  Jedna osoba może zgłosić jedną pracę.   

13.  Praca  na konkurs musi być pracą własną.    

18.  Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację zwycięskich  

i wyróżnionych prac przez Organizatora.  

  

§6 Nagrody i Jury  

1. Laureaci konkursu otrzymają̨ atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

2. Jury składa się z 3 osób powołanych przez Organizatora:   

Jury  

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu – Pani Halina Szyposz– 

Przewodnicząca   

Psycholog – Pani Magdalena Grudzińska – organizator oraz opiekun konkursu  

Psycholog – Pani Monika Żychowska – organizator oraz opiekun konkursu  

3. Oceniane będą następujące aspekty: oryginalność, kreatywność, poprawność językowa,   

zgodność z tematyką zadania konkursowego.   

4. Posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do 14 czerwca 2022 r. 

 



 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

CZEKAMY NA WASZE PRACE  

DO 13  czerwca 2022r. 

GWARANTUJEMY ATRAKCYJNE NAGRODY 


