
 „ Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas , kiedy nasze 

skrzydła zapomniały latać” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO, 

towarzyszącego 

V POWIATOWEMU KONKURSOWI  JĘZYKÓW OBCYCH, 

 

organizowanego w roku szkolnym 2017/2018   

w powiecie wągrowieckim   

dla uczniów ponadgimnazjalnych, wygaszanych gimnazjów i uczniów 

klasy siódmej szkół podstawowych 
 

 

§ 1 

Konkurs Języków Obcych  dla uczniów wygaszanych gimnazjów, szkół  

ponadgimnazjalnych i uczniów klas siódmych organizuje się na zasadach 

określonych  w niniejszym regulaminie. 
 

§ 2 

Organizatorem Konkursu jest: 

Zespół Szkół nr 2 im. dr ppłk. Stanisława Kulińskiego                           

w Wągrowcu 

oraz Wydawnictwo Macmillan i Miejski Dom Kultury                                

w Wągrowcu. 
 

§ 3 

Celem konkursu jest: 

• Rozwijanie zainteresowań językiem, kulturą,  literaturą obcojęzyczną  

wśród uczniów szkół podstawowych,  wygaszanych gimnazjów, szkół średnich. 

• Wsparcie  uczniów uzdolnionych plastycznie i praca nad rozwijaniem ich 

wiedzy i umiejętności. 

• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, pobudzanie 

twórczego myślenia i rozwijanie  zdolności stosowania zdobytej wiedzy                                    

w praktycznym działaniu.   

• Rozbudzanie zainteresowania literaturą piękną oraz zamiłowania do 

czytania. 

• Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, a także 

motywowanie szkół do podejmowania  różnorodnych działań w pracy z uczniem 

zdolnym 



§ 4 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 

Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2017/2018                                        

21 marca 2018 r. 

1. Do Konkursu Plastycznego  może przystąpić każde gimnazjum, szkoła 

podstawowa  i  szkoła ponadpodstawowa, która zgłosi chęć uczestniczenia w 

konkursie.  Każda szkoła może zgłosić prace maksymalnie sześciu uczniów. 

• Prace mają być wykonane indywidualnie, autorskie, samodzielne; opatrzone 

zgodą na udział w konkursie i przekazanie pracy , podpisaną przez uczestnika i 

rodzica (będzie do pobrania na stronie ZS nr 2) .  Praca musi być podpisana i 

zawierać imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia , dokładny adres szkoły, klasę 

oraz  imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 
 

3.  Zadanie: 

wykonanie ilustracji  do cytatu z książki „Mały Książę”: 

„ Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas , kiedy nasze 

skrzydła zapomniały latać” 

Konkurs plastyczny polega na przedstawieniu pracy w formacie A3, materiał 

dowolny, dowolną techniką, 

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac plastycznych. 

Prace należy dostarczyć do szkoły lub wysłać pocztą na adres :                         

ZS nr 2, Wągrowiec 62-100, ul. Kościuszki 49 )                                                                     

do 14 marca 2018 r (decyduje data stempla pocztowego). 
 

§ 5 

Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Dyrekcje Zespołu Szkół 

nr 2  w składzie: 

Beata Dobrochowska - Byczyńska - przewodniczący 

 Natalia Kuklińska , dyrektor MDK w Wągrowcu 

Kinga Wójcik, Hanna Olender 

§ 6 

Prace zostaną zaprezentowane publiczności w czasie wystawy w MDK                           

w Wągrowcu, której otwarcie nastąpi w dniu 21 marca 2018 r., w czasie 

Konkursu Językowego. 



 

Komisja konkursowa weryfikuje prace i ustala listę zwycięzców. 

 

   Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w auli Zespołu Szkół nr 2                           

w Wągrowcu lub w Sali kina MDK w Wągrowcu 
       

       ZAPRASZAMY  SERDECZNIE!!! 
        

 

    Opracowanie:  Hanna Olender, Kinga Wójcik 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


