
KONKURS "WOLONTARIAT WOKÓŁ NAS" 

 

CELE: 

- uwrażliwienie uczniów na temat wolontariatu, pomocy innym, 

- kształtowanie umiejętności tworzenia tekstów literackich, 

- tworzenie prac inspirowanych rzeczywistością, 

- rozwijanie umiejętności tworzenia plastycznych prac. 

Organizatorem konkursu jest opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza działający w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

Konkurs plastyczny "Pomocna dłoń" 

dla uczniów klas I - III i IV - VI szkoły podstawowej 

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, plakatu na temat wolontariatu, pomagania 

innym  pt. "Pomocna dłoń".  

Technika wykonania - dowolna. 

Format pracy - kartka papieru A3, A2 lub A1. 

Termin realizacji - 30. 03. 2017 r. 

Jedna osoba może wykonać maksymalnie dwie prace. 

dla uczniów klas I - III gimnazjum 

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat wolontariatu, pomagania innym. 

Technika wykonania - dowolna. 

Format pracy - kartka papieru A3- A1, dopuszcza się format A4 dla prac wykonanych na 

komputerze i będących projektem utworzonym w technice komputerowej. 

Termin realizacji - 30. 03. 2017 r. 

Prace indywidualne lub zbiorowe (do 2 osób) należy oddać  do Barbary Wrony 

Ocenie podlegać będą:  

- sposób ujęcia tematu, zgodność z tematem, 

- pomysłowość, oryginalność, 

- estetyka pracy, 

- samodzielność. 



Konkurs literacki pt. "Pomaganie jest fajne" 

dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej 

Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej dotyczącej idei wolontariatu, wartości 

pomagania innym osobom, potrzebującym, na temat "Pomaganie jest fajne". Prace literackie 

inspirowane życiem codziennym np. opowiadanie, bajka, baśń, wiersz należy napisać ręcznie 

pięknym pismem kaligraficznym. Prace opatrzone tytułem oraz z podanym gatunkiem, 

podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza uczeń należy oddać do 28. 03. 

2017 r. i oddać do pani Barbary Wrony lub wychowawcy klasy.  

Każdy uczeń może napisać do 1-3  prac pisemnych. 

Ocenie podlegać będą:  

- zgodność z tematem, 

-sprawność warsztatowa autora, 

- pomysłowość, oryginalność, sposób ujęcia tematu, 

- estetyka pisma. 

dla uczniów klas I - III gimnazjum 

 

Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej dotyczącej idei wolontariatu, wartości 

pomagania innym osobom, potrzebującym, na temat "Pomaganie jest fajne". Prace literackie 

np. opowiadanie, esej, bajka, przypowieść, wiersz, itp. należy napisać na komputerze 

czcionką 12, Times New Roman, o interlinii 1,5. Podpisane imieniem, nazwiskiem i 

opatrzone klasą, do której uczęszcza uczeń należy oddać do 28. 03. 2017 r. i oddać do pani 

Barbary Wrony.  

Każdy uczeń może napisać do 1-3  prac pisemnych. 

Ocenie podlegać będą:  

- zgodność z tematem, 

-sprawność warsztatowa autora, 

- pomysłowość, oryginalność, sposób ujęcia tematu.  

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

 

Wszystkie prace  oddane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie mogą być 

podstawą roszczeń ze strony uczestnika.  


