
Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +

Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, 
jak i poza nią.

Zadania konkursu: 

1. Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

2. Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f”.

3. „Mój wolny czas w cyberprzestrzenii”.

4. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”.

5. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp. 

6. „Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać 
z Internetu.

7. Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

8. Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, 
rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp.

9. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”

10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”,  który p rzeprowadz i  w  fo rmie  
e-learning  Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej:

www.bezpiecznaszkolaplus.pl

Oganizatorzy:

Studium Prawa Europejskiego: 02-070 Warszawa, A. Solariego 1/1
tel./fax: 22 833 38 90; 22 833 39 90; 

e-mail: info@spe.edu.pl; www.spe.edu.pl
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Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego 

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych form teatralnych 
oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów. 

Zadania konkursu: 

1. Przeprowadzenie przez znawcę tematu, krótkiej prelekcji na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na rozwój osobowości młodego 
człowieka.

2. Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o teatrze. 

3. Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o wybranym aktorze/aktorach.

4. Przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie książki, bajki, opowiadania… (do wyboru). 

5. Przygotowanie plakatu promującego szkolne przedstawienie teatralne.

6. Przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej.

7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, 
taneczne, kabaretowe i inne dowolne formy estradowe. 

8. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego.  

9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego koła teatralnego”, który przeprowadzi w formie e-learning 
Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej:

www.teatrszkolny.pl

Oganizatorzy:

Studium Prawa Europejskiego: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 151, lok. 2222
tel./fax: 22 833 38 90; 22 833 39 90; 

e-mail: info@spe.edu.pl; www.spe.edu.pl
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