
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO 
DLA MŁODZIEŻY Z ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

W KOLBUSZOWEJ 
w roku szkolnym 2019/2020 

 
 
 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 
 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Szkoły 
Branżowej I Stopnia  

• Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języków obcych w ZST 
w Kolbuszowej 

 
• W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą: 

 
- Dyrekcja ZST w Kolbuszowej – przewodniczący 
 
- Justyna Czachor i Anna Korbecka – członkowie komisji 

 
Cele konkursu to: 
 
• Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem obcym, 
• Propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów, 
• Podniesienie poziomu umiejętności językowych, 
• Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, życiu codziennym w krajach 

europejskich oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo, 
• Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności, 
• Rozwijanie motywacji i pasji do nauki języków obcych.  
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową w formie graficznej (np. praca 
plastyczna w formacie A3, praca przestrzenna) prezentująca symbole lub zabytki 
krajów europejskich, 

2. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: kraj i opis symbolu/zabytku w 
języku obcym (angielskim, francuskim lub niemieckim) wraz z wyjaśnieniem znaczenia 
symbolu oraz uzasadnieniem wyboru danego symbolu 

3. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę, 
4. prace konkursowe należy przekazać w odpowiednim terminie nauczycielom 

organizatorom konkursu (Justyna Czachor, Anna Korbecka), 
5. Termin składania prac do 18 grudnia, 
6. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, 
7. Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane; wszystkie prace biorące udział 

w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 
publikacji, 

8. Prace przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę, 
9. Uczniowie biorący udział w Konkursie zgadzają się z regulaminem oraz wyrażają zgodę 

na upublicznienie ich imienia i nazwiska przy prezentacji prac. 



II. PRZEBIEG KONKURSU. 
 

 
· Konkurs odbywa się na przełomie grudnia/stycznia. 
 
· Przeprowadza go Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. 
Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej jest z urzędu dyrektor szkoły lub jego 
zastępca. 
 
· Konkurs przeprowadza się w formie plastyczno/ graficzno-leksykalnej. Forma pracy. 
 
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o kulturze krajów europejskich oraz rozwijanie 
kreatywności uczestników konkursu.   

 
Etapy konkursu : 

• otwarcie konkursu – 04. 12. 2019 
• ostateczny termin oddania prac – 18. 12.2019 

• zakończenie konkursu, przyznanie nagród – 20. 12.2019 

 
 

Opracowały 
Justyna Czachor 

Anna Korbecka 


