
 

Konkurs na najlepszy plakat o jednym z regionów Polski w języku angielskim zatytułowany: 

WE  LOVE  POLAND! 

W czasie  tegorocznych  obchodów  Dnia Europy chcemy odkryć  piękno  jednego z najbardziej interesujących 

krajów  środkowo - wschodniej Europy - naszej Ojczyzny - Polski.  Z okazji  stulecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym  konkursie  na  plakat  przedstawiający jeden z 

regionów Polski 

REGULAMIN  KONKURSU 

Organizator: 

 Zespół  Szkół  w Krasnobrodzie 

 

Termin  konkursu: 

 

 12 czerwca 2018r 

 

Miejsce: Zespół  Szkół  w Krasnobrodzie. 

 

Tematyka   konkursu: 

 

 Tematem konkursu jest Polska i jej regiony, Polska jako nasz kraj ojczysty ale też część 

Europy. Głównym  celem  konkursu jest przedstawienie jednego z wylosowanych przez 

klasę regionów w formie graficznej a językiem części tekstowych plakatu jest język 

angielski. 

 

Kategorie wiekowe uczestników: 

 

 Uczniowie z klas IV - VI Szkoły Podstawowej 

 Uczniowie z klas  VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum, Liceum 

 

Wymogi techniczne i formalne: 

 

 Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną(farba, kredki, ołówek, tusz, 

collage, techniki mieszane,) w formacie A2. 

 Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestników , 

nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nie publikowane. 



 Konkurs ma charakter rywalizacji międzyklasowej w  podanych wyżej kategoriach 

wiekowych 

 Każda klasa może zgłosić do konkursu tylko jeden plakat , 

 Wszystkie prace zgłoszone na konkurs oraz prawa autorskie przechodzą na własność 

organizatora. 

 

Termin realizacji: 

 

 Konkursowe plakaty należy składać do 7 czerwca 2018r do uczącego w danej klasie 

nauczyciela języka angielskiego 

 

Kryteria oceny: 

 

 Oceny nadesłanych prac dokona jury w składzie określonym przez Organizatora. 

 Przy ocenie prac konkursowych jury uwzględni: oryginalność przedstawienia tematyki 

konkursu, stopień opanowania technik plastycznych, ogólna estetyka wykonania pracy, 

poprawność językowa, komunikatywność i czytelność przekazu (spełniające wymogi 

plakatu) 

 Jako nagrodę zwycięska klasa otrzyma punkty w  Lidze Klas, dyplomy a także w każdej 

kategorii wiekowej przewidziane są trzy nagrody, ale Organizator zastrzega sobie prawo 

do innego rozdziału nagród 

 

Cele konkursu : 

 

 Ukazanie  piękna  naszej ojczyzny, 

 Poznanie różnorodnych, pod względem krajobrazowym i kulturowym, obszarów Polski 

 Promowanie Polski w świecie  korzystając z międzynarodowego środka komunikacji 

jakim jest język angielski, 

 Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży, 

 Promowanie nauczania języka angielskiego metodą CLIL (zintegrowane nauczanie 

przedmiotowo- językowe ) czyli nauki elementów innych przedmiotów w języku 

angielskim, 

 Kształtowanie postawy  młodych patriotów wśród młodzieży, 

 Propagowanie idei integracji europejskiej 

 Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz zdobywania 

nowych umiejętności, 

 Wymiana doświadczeń wśród uczestników i nauczycieli, 
 

 

                                         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
 

 

                              

              

     


