
KONKURS „PATRON SZKOŁY”   

                                                                                       

Organizator: 

Zespół Szkół nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5 

 

Honorowy patronat nad konkursem objęła:   

Pani Elżbieta Piszcz Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Markach  

 

Regulamin konkursu 

 

Tematyka:  

Konkurs organizowany z okazji obchodów Święta Szkoły.  

 

Hasło I edycji: „Czas to miłość - Prymas Tysiąclecia zawsze blisko ludzi”. 

 

Cele konkursu: 

• inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa 

duchowego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego,  

• promowanie osiągnięć uczniów, 

• zachęcenie młodego pokolenia do działalności na rzecz drugiego człowieka, przede 

wszystkim we własnym środowisku, 

• propagowanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania, 

• zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich 

osobowości. 

 

Warunki uczestnictwa: 

• Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej. Prace będą oceniane          w 

następujących kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VIII. 

• Prace nie podlegają zwrotowi.  

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.  

• Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.  

 

Zadaniem konkursu jest wykonanie lapbooka lub gry planszowej o patronie szkoły. 

 

Wymagania dotyczące prac: 

• format większy od A4  

• technika dowolna 

• na odwrocie pracy należy napisać: imię i nazwisko autora pracy, klasę 

• każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną pracę 

• prace zbiorowe oraz nie podpisane nie będą podlegać ocenie. 

 

Kryteria oceny prac: 

• zgodność z tematem,  

• oryginalność i samodzielność, 

• zastosowanie ciekawych technik plastycznych, 

• ogólne wrażenie artystyczne (także estetyka i poziom wykończenia pracy). 



Termin składania prac: 30 kwietnia 2020r.  

Prace należy składać do wychowawców klas oraz p. Edyty Szczepkowskiej, która udziela także 

dodatkowych informacji na temat konkursu.  

 

Nagrody  

Jury konkursu przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej. Autorzy nagrodzonych prac 

otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Jury może przyznać również wyróżnienia. 

 

Informacje dodatkowe 

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 maja 2020r. podczas Święta Szkoły. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie. 

 

 


