
Regulamin konkursu 

„SCHIZOFRENIA – otwórzmy drzwi!” 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Krzyż Wlkp., 2014 
 

1. Postanowienia ogólne: 

Hasło konkursu: :,,SCHIZOFRENIA – otwórzmy drzwi!” 

 

 Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu: 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. 

- Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Czarnkowie 

 

2. Cele konkursu: 

 uświadomienie młodzieży wagi zdrowia psychicznego, pogłębienie 

zrozumienia i poprawa postaw względem osób z zaburzeniami psychicznymi 

 kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

 uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych z rejonu działania 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp. 

 

4. Zakres tematyczny: 

 medyczne, biologiczne, społeczne i edukacyjne aspekty zdrowia psychicznego 

 

5. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

a. Zadania dla uczestników: 

 przygotowanie ulotki przedstawiającej problem narastającej we współczesnym 

świecie schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych 

 w ulotce powinny się znaleźć informacje dotyczące charakterystyki zaburzeń 

psychicznych oraz  sposoby budowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego 

środowiska szkolnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. 

schizofrenią 

 ulotka powinna być wykonana komputerowo i przesłana w formie druku; 

dodatkowo pracę można wzbogacić własnymi elementami graficznymi, 

hasłami, zdjęciami, itp. 

 na ostatniej stronie należy wpisać imię i nazwisko, klasę adres szkoły 

b. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: 

 Z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp. Anna 

Jacuńska  

 

c. W konkursie nagrodzone zostanie I, II, III miejsce, przewidziane są również wyróżnienia 

 

Przewidziana wartość wszystkich nagród to 500, 00 zł. 

d. Termin: 

 Październik 2014 r. 

 

e. Sposób przekazywania prac konkursowych: 



 każda ulotka opatrzona powinna być na odwrocie imieniem i nazwiskiem, 

adresem, klasą oraz nazwą szkoły. 

 gotowe prace należy przesłać do 5 listopada 2014 r. na adres Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp.  

ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wlkp. 

z dopiskiem ,,Konkurs” 

 

6. Zasady oceny i skład komisji konkursowej; 

a. Ocenie podlegać będzie: 

 wartość merytoryczna ulotki 

 pomysłowość przedstawienia zagadnienia 

 estetyka wykonania 

 zgodność z regulaminem 

b. Skład komisji konkursowej: 

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp.- Pani 

Dorota Krzysztoń-Sikora 

 Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp. – Pani Anna 

Jacuńska 

 

7. Zasady nagradzania: 

a. Liczba laureatów: 

 I, II, III miejsce 

 wyróżnienia 

b. Rodzaj nagród: 

 rzeczowe 

 

8. Informacja dodatkowe: 

 

Nagrody zostaną wręczone uczniom na spotkaniu podsumowującym wyniki konkursu                      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp. lub w Starostwie Powiatowym                            

w Czarnkowie. O terminie i miejscu spotkania uczniowie zostaną poinformowani 

telefonicznie w listopadzie 2014 r. 


