
„112 ratuje życie”  

Konkurs plastyczny dla klas 1-3  – wykonanie plakatu informującego, że numer alarmowy 112 

działa w całej UE 

Regulamin konkursu 

Cele konkursu:  

• Rozwijanie aktywności twórczej dzieci  

• Kształtowanie właściwych postaw w trakcie niesienia pomocy 

• Poznanie i zapamiętanie numeru alarmowego 112 

• Propagowanie wiedzy, że numer 112 działa w UE 

•  Uświadomienie uczniom, że skutki blokowania linii 112 mogą być zagrożeniem 

zdrowia i życia innych osób 

•  

Założenia organizacyjne: 

 

1. Uczestnikami konkurs są uczniowie z klas 1-3  

2. Każda praca jest samodzielną wizją ucznia, przedstawiona w formie plakatu w formacie A3 

przedstawia numer alarmowy 112, który działa w całej Europie.  

3. Plakat może być wykonany farbami, pastelami, kredkami, ołówkiem, węglem, metodą 

wydzieranki lub wyklejanki bądź w połączeniu tych technik. 

4. Praca powinna być opisana na odwrocie (klasa oraz tytuł pracy). 

6. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy. Wszystkie prace będą wywieszone na szkolnych korytarzach.  

 

Warunki konkursu:   

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:  

• Klasy 1  

• Klasy 2-3. 

• Klasy 4-8 

2. Ostateczny termin oddawania prac – 26.01.2023 r.  

3. Prace należy przynosić do sali numer 208. 

 

Zasady przyznawania nagród: 

   

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa.   

2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni.  

 

Organizatorzy:  

                   Dorota Magdziak 

Agnieszka Myka  

 



COŚ  SIĘ STAŁO  ! 

Szkoła ogłasza konkurs plastyczny 

„Numer  alarmowy 112 ratuje życie w całej Unii Europejskiej” 

Stwórz dla nas plakat w formacie A3 . Może być wykonany farbami pastelami, kredkami, ołówkiem, 

węglem, metodą wydzieranki lub wyklejanki lub jak wolisz możesz połączyć kilka technik. 

Pokaż nam na plakacie, że pod numer alarmowy możemy dzwonić w sytuacji kryzysowej, kiedy 

komuś dzieje się krzywda, lub kiedy ktoś potrzebuje pomocy.  

Pokaż na  plakacie, że pod numer 112 możemy dzwonić z każdego miejsca w Unii Europejskiej. 

Wszystkie wasze prace będą wisiały na szkolnych korytarzach ! 

Na Twoją pracę czekamy do 26.01.2023  

Podpisz ją z tyłu, abyśmy wiedzieli, że to Ty 

Pracę zostaw w sali 208 

 

Na najlepsze i najciekawsze prace czekają nagrody rzeczowe !!!! 

 

 


