
>>KONKURS PT. EDUKACYJNY PLAKAT Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO DO PRACOWNI JĘZYKOWEJ<< 

”ENGLISH POSTER” 

 

Regulamin konkursu: 

 

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie 

pod merytoryczną opieką nauczyciela języka angielskiego w/w szkole  - Marty 

Sinieckiej. 

2.Prace konkursowe prosimy składać w pokoju nauczycielskim do dnia 

19 października 2020 r.(tj. poniedziałek). Głosowanie odbędzie się w dniu 20 

października 2020 r.(w komisji zasiadać będzie: 1 przedstawiciel dyrekcji oraz 

2 nauczycieli j. angielskiego z ZSPU).  

3.Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu – planszy edukacyjnej do nauki 

języka angielskiego wykorzystując przy tym różne/ dowolne techniki 

plastyczne/techniczne. Temat plakatu dowolny – warunkiem koniecznym jest 

używanie wyłącznie języka angielskiego pozbawionego wyrażeń potocznych tzw. 

slangu oraz wulgaryzmów – tak by plakat był czytelny oraz stanowił planszę uczącą 

ww. języka nowożytnego np. słownictwa tematycznego j. angielskiego lub wybranego 

zagadnienia gramatycznego; np. słownictwo związane z domem - na plakacie można 

ukazać różne sprzęty domowe i ich podpisy umieścić wyłącznie w wersji 

anglojęzycznej; podobnie można ukazać, naturę, jedzenie, sporty, środki komunikacji, 

zwierzęta itp.; lub też podjąć się próby przedstawienia zasad któregoś z czasów 

gramatycznych. 

4.Wymagania wiekowe – wszystkie kategorie klas - młodzież ucząca się w technikach 

ZSPU w Gnieźnie. 

5.Praca powinna zawierać metryczkę o następującej zawartości: imię i nazwisko, 

nazwę grupy/klasy; tytuł pracy/plakatu. 

6.Format oraz powierzchnia plakatu dowolna – istotnym elementem oceny plakatu jest 

jego czytelność i transparentność. (Ważne!!! aby zabezpieczyć pracę przez 

ewentualnym uszkodzeniem podczas przenoszenia/dostarczania do szkoły). 

7.Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną zamieszczone - 

zaprezentowane również na szkolnej stronie internetowej oraz docelowo zostaną 

zamieszczone w pracowniach do nauki języka angielskiego lub na korytarzu w pobliżu 

pracowni. 

8. Nagrody i dyplomy oraz symboliczne upominki wręczą wychowawcy klas lub 

dyrekcja szkoły. 

9. Prace powinny zostać złożone wraz z wypełnionym - poniżej podanym załącznikiem 

dot. ochrony oraz wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych w celu 

prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

 



___________________________________________________________________ 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie „Edukacyjny plakat z języka 

angielskiego”- „English Poster” 

Imię i Nazwisko autora pracy:……………………………………………………… 

Klasa/nr grupy:………………………………………………………………………. 

Adres/Telefon kontaktowy:…………………………………………………………. 

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA KONKURSU „English Poster” 

Wyrażam zgodę na publikację oraz udostępnienie/wystawienie pracy i przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. poz. 926 z późn. 

zm.). Potwierdzam również przystąpienie do konkursu organizowanego przez Zespół 

Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołąjczyka ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.  

Informuję, iż zapoznałem/-łam się z ww. regulaminem konkursu oraz akceptuję jego 

treść. 

 

.................................     ............................................. 

 

miejscowość, data      podpis uczestnika 

 

 

 

Przygotowała: Marta Siniecka 


