
Regulamin Szkolnego Konkursu Multimedialnego 
„My Uczniowie z całej mocy stajemy przeciwko przemocy” 

(organizowanego w ramach udziału w światowej kampanii  
„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”) 

 
 
I. Organizatorzy konkursu 
 
Konkurs organizują, przeprowadzają i rozstrzygają Opiekunowie oraz Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego PSP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu. 
 
II. Cel konkursu 
 
Celem konkursu jest przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie 
świadomości ludzi o szkodliwości tego zjawiska, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat 
form i skutków stosowania przemocy.  
 
III. Warunki uczestnictwa 
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII, z podziałem na kategorie: 
 

 zdjęcie (plakat)  

 filmik (scenka) 

 
IV. Wymagania techniczne i formalne 
 
Zadaniem uczniów jest wykonanie zdjęcia (plakatu) lub nagranie filmiku (scenki), która ma 
wizualnie przedstawiać jedno z wymienionych niżej haseł.  

Prace należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: aneta.mosiolek@psp6radom.edu.pl lub 
przynieść na nośniku pamięci zewnętrznej (pendrive lub płyta) do jednego z opiekunów SU: 
- Anna Zawadzka, 
- Aneta Mosiołek, 
- Małgorzata Długosz, 
- Ewa Gomoła, 
- Justyna Gawłowska. 
W treści wiadomości trzeba napisać imiona, nazwiska i klasę autorów pracy (ewentualnie 
dołączyć opis do nośnika pamięci).  
Oprócz prac do opiekunów SU należy dostarczyć podpisane zgody (załączniki do regulaminu). 

  
V Obowiązujące terminy 
 
Prace należy dostarczyć do dnia: 29 października 2019 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 6 listopada 2019 r. 
 
VI Dodatkowe informacje 
 
Prace konkursowe zostaną opublikowane na szkolnym TV (hol główny w części A) oraz na 
stronach internetowych szkoły (facebook i www.psp6.radom.pl). 

Na zwyciezców czekają nagrody! 
 
 
 



HASŁA DO WYBORU: 
 
 Przemoc to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, 

duchowej). 
 Przemoc fizyczna to np. bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, podstawianie 

nogi.  
 Zabieranie np. butów, okularów, przyborów, plecaka  jest formą przemocy psychicznej. 
 Wyśmiewanie się, przezywanie, szykanowanie, a także oddzielenie od grupy rówieśniczej jest formą 

przemocy psychicznej. 
 Przemoc psychiczna jest trudniejsza do rozpoznania od przemocy fizycznej, bowiem jej skutki są mniej 

widoczne gołym okiem. Potrafi jednak działać równie mocno, a jej ślady pozostają nieraz na całe życie  
i są trudne do zagojenia. 

 Dzieci, które stosują przemoc emocjonalną, potrafią wciągać w to innych, namawiając ich, aby nie bawiły się 
z konkretnym dzieckiem, opowiadając na jego temat często nieprawdziwe i niepochlebne rzeczy, 
wyśmiewając i obgadując go. 

 Z przemocą bardzo często mamy do czynienia, jeśli istnienie nierównowaga sił pomiędzy sprawcą a ofiarą. 
 Wykluczenie z grupy to też przemoc. 
 Przemoc fizyczna może być stosowana bezpośrednio, gdy sami jesteśmy jej sprawcami, lub pośrednio, gdy 

skłaniamy do tego innych. 
 Przemoc słowna to np.  dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, 

grożenie. 
 Nie każde dziecko powie samo, co się dzieje. Może bowiem obawiać się odwetu sprawcy i bycia celem 

dalszych ataków.   
 Ofiary przemocy czują się osamotnione, bezradne i bezsilne, wstydzą się i czują się winne, że nie potrafią 

sobie poradzić.  
 Przemoc wpływa negatywnie na koncentrację uwagi i wyniki w nauce.  
 Długofalowe skutki bycia ofiarą przemocy to obniżona samoocena, trudności w nawiązywaniu kontaktów, 

skłonność do izolacji.  
 Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, często latami przechowują 

poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie.  
 Widząc stosowaną przez innych przemoc nie bądź bierny i bezradny. Reaguj w trudnych sytuacjach. Przemoc 

jest sytuacją, którą bezwzględnie należy powstrzymać! 
 Ofiary przemocy przeżywają wiele trudnych uczuć: lęk, rozpacz, smutek, wstyd, bezradność, ale także złość  

i wściekłość.  
 Ofiary przemocy tracą zaufanie do otoczenia, obwiniają siebie, a ich poczucie własnej wartości dramatycznie 

się obniża.  
 Ofiary przemocy potrzebują przede wszystkim możliwości odreagowania swoich trudnych emocji, wsparcia, 

akceptacji i zrozumienia ze strony dorosłych oraz swoich rówieśników. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na udział w konkursie i publikację wizerunku 
 

Wyrażam zgodę na udział  
 

............................................................................................................................... 
/imię i nazwisko uczestnika konkursu/ 

w Szkolnym Konkursie Multimedialnym „My Uczniowie z całej mocy stajemy przeciwko 
przemocy”, organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu oraz na publikację prac wykorzystujących wizerunek 
autorów na stronach internetowych szkoły (facebook i www.psp6.radom.pl). 

 
............................................................................................................................... 
/data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu/  

 
 

 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Szkolnego Konkursu Multimedialnego 
„My Uczniowie z całej mocy stajemy przeciwko przemocy”, organizowanego przez Publiczną 

Szkołę Podstawową Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu  
oraz akceptuję jego warunki.  

 
...............................................................................................................................  
/data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu/  

 
 
 
 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na udział w konkursie i publikację wizerunku 
 

Wyrażam zgodę na udział  
 

............................................................................................................................... 
/imię i nazwisko uczestnika konkursu/ 

w Szkolnym Konkursie Multimedialnym „My Uczniowie z całej mocy stajemy przeciwko 
przemocy”, organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu oraz na publikację prac wykorzystujących wizerunek 
autorów na stronach internetowych szkoły (facebook i www.psp6.radom.pl). 

 
............................................................................................................................... 
/data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu/  

 
 

 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Szkolnego Konkursu Multimedialnego 
„My Uczniowie z całej mocy stajemy przeciwko przemocy”, organizowanego przez Publiczną 

Szkołę Podstawową Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu  
oraz akceptuję jego warunki.  

 
...............................................................................................................................  
/data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu/  


