
ШКІЛЬНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ КОНКУРС

„Не переграй свою молодість

I. Загальні положення: 
1.  Організатором конкурсу є Початкова школа Юліуш Словацький у Малохвіх Дужах.
2. Метою конкурсу є: 

 формування позитивних норм і соціальних цінностей;
 пропаганда способу життя, вільного від комп’ютерної залежності та Інтернету;
 показ негативних наслідків комп’ютерних ігор;
 пропаганда безпечних форм проведення вільного часу;
 розширення сфери обізнаності про небезпеку залежності;
 формування належного ставлення до власного здоров’я;
 розвиток творчості та художніх інтересів
 натхнення до створення оригінальних творів мистецтва, які пропагують 

здоровий спосіб життя.
II. Умови участі та правила конкурсу:

1. Конкурс розрахований на учнів 0 
Дужах. 

2. Конкурс проводитиметься у трьох
 І категорія – індивідуальні роботи учнів 0 
 ІІ категорія – індивідуальні роботи учнів IV 
 ІІІ категорія – індивідуальні роботи учнів VII

3. На конкурс можуть бути подані лише оригінальні роботи учасника, зроб
шкільних заняттях, які не порушують авторські права третіх осіб і раніше ніде не 
публікувалися. 

4. Роботи можна виконати в будь
5. Роботи, подані на конкурс, підписуються учасниками на звороті. Роботи на

шкільному вожатому до 30 квітня 2022 року.
III. Конкурсна комісія 

1. Конкурсні роботи оцінюватиме конкурсна комісія, призначена директором школи.
2. Критерії оцінювання: 

 відповідність роботи тематиці,
 винахідливість і креативність у викладенні тем
 розбірливість повідомлення,
 загальне естетичне враження.

IV. Нагороди 
1. Переможці отримають матеріальні призи у кожній віковій категорії за перші 3 

місця. 
2. Також будуть нагороди та втішні нагороди.
3. Призи у конкурсі співфінансуються Комітетом к

проблем 
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формування позитивних норм і соціальних цінностей; 
пропаганда способу життя, вільного від комп’ютерної залежності та Інтернету;
показ негативних наслідків комп’ютерних ігор; 
пропаганда безпечних форм проведення вільного часу; 
розширення сфери обізнаності про небезпеку залежності; 
формування належного ставлення до власного здоров’я; 
розвиток творчості та художніх інтересів; 
натхнення до створення оригінальних творів мистецтва, які пропагують 
здоровий спосіб життя. 

II. Умови участі та правила конкурсу: 
Конкурс розрахований на учнів 0 – VIII класів ДНЗ Юліуш Словацький у Малохвіх 

Конкурс проводитиметься у трьох номінаціях: 
індивідуальні роботи учнів 0 – ІІІ класів 
індивідуальні роботи учнів IV – VI класів 
індивідуальні роботи учнів VII-VIII класів 

На конкурс можуть бути подані лише оригінальні роботи учасника, зроб
шкільних заняттях, які не порушують авторські права третіх осіб і раніше ніде не 

Роботи можна виконати в будь-якій художній техніці, на картоні А4 або А3.
Роботи, подані на конкурс, підписуються учасниками на звороті. Роботи на
шкільному вожатому до 30 квітня 2022 року. 

Конкурсні роботи оцінюватиме конкурсна комісія, призначена директором школи.

відповідність роботи тематиці, 
винахідливість і креативність у викладенні теми, 
розбірливість повідомлення, 
загальне естетичне враження. 

Переможці отримають матеріальні призи у кожній віковій категорії за перші 3 

Також будуть нагороди та втішні нагороди. 
Призи у конкурсі співфінансуються Комітетом комуни з вирішення алкогольних 
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пропаганда способу життя, вільного від комп’ютерної залежності та Інтернету; 

натхнення до створення оригінальних творів мистецтва, які пропагують 

VIII класів ДНЗ Юліуш Словацький у Малохвіх 

На конкурс можуть бути подані лише оригінальні роботи учасника, зроблені на 
шкільних заняттях, які не порушують авторські права третіх осіб і раніше ніде не 

якій художній техніці, на картоні А4 або А3. 
Роботи, подані на конкурс, підписуються учасниками на звороті. Роботи надати 

Конкурсні роботи оцінюватиме конкурсна комісія, призначена директором школи. 

Переможці отримають матеріальні призи у кожній віковій категорії за перші 3 

омуни з вирішення алкогольних 


