
SZKOLNY KONKURS 

"Pozytywna maseczka” 

 

Ogłaszamy szkolny konkurs na pozytywną maseczkę. W konkursie mogą wziąć udział 

wszystkie klasy, każda klasa ma za zadanie przygotować jedną maseczkę. Na twórców 

najciekawszej pracy czeka nagroda – kosz słodyczy od pana Dyrektora Artura Grzyba. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje zawarte są w 

poniższym regulaminie.   

Główne cele konkursu to budowanie postawy odpowiedzialności społecznej za zdrowie 

swoich i innych w czasie epidemii koronawirusa, budowanie równowagi emocjonalnej             

i odporności psychicznej, pozytywnych emocji wśród społeczności naszej szkoły, jak również 

pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów.  

Zasady konkursu  

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. 

 Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. 

2.  Zadaniem klasy jest samodzielne wykonanie, ozdobienie, przerobienie maseczki w 

dowolnej technice plastycznej, tak aby była niosła za sobą pozytywne przesłanie. 

3. Rozmiar maseczki musi być autentyczny, nadający się do noszenia. 

4. Prace konkursowe muszą być włożone do koszulki, a koszulka podpisana, np. klasa 1a. 

5. Maseczki na konkurs należy przekazać do pani Iwony Szaroń lub pani Małgorzaty 

Grudniewskiej do 8 października 2021 r. (piątek).  

6. Maseczki oceni jury, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: pomysłowość, forma plastyczna, 

estetyka wykonania, nowatorstwo. 

7. III najlepsze prace będą nagrodzone. 

8. Po ocenie jury zostaną wyłonieni zwycięzcy najbardziej pozytywnych maseczek. 

9. W konkursie przewidziane są nagrody. 

10. Czas trwania konkursu 30.09.2021r. – 08.10.2021r.   



11. Prace oddane na konkurs będą wyeksponowane na terenie szkoły w postaci wystawy. 

                                               

 Powodzenia!       

 

Organizatorzy:  

Zespół ds. Promocji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU OBCYM 

 

Priwiet, hallo, achtung! 

 W czasach, kiedy korespondencja przeniosła się w sferę wirtualną i dużo wygodniej, 

szybciej i taniej wysyła się maile i sms-y; sztuka pisania listów i własnoręcznego tworzenia 

kartek stała się umiejętnością archaiczną.  

 Zbliżające się święta Bożonarodzeniowe są okazją, aby rozbudzić w naszych uczniach 

chęć do tworzenia małych artystycznych dzieł sztuki. Bo cóż znaczy czas i trud włożony  

w stworzenie kartki, gdy robimy ją z myślą o bliskiej nam osobie. Gdy wiemy, że każdy ruch 

dłoni tańczącej na kartce będzie o wiele cenniejszym wspomnieniem niż niejedno kliknięcie 

w klawiaturę... 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku 

obcym. 

Głównym celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji oraz folkloru 

związanego ze świętami Bożego Narodzenia, jak również pobudzanie aktywności twórczej, 

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów.  

Zasady uczestnictwa:  

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – II LO  

- każdy uczeń może wykonać jedną kartkę  

- format kartki i technika wykonania jest dowolna, praca powinna zawierać tradycyjne 

motywy świąteczne oraz życzenia w wybranym języku obcym: rosyjskim, angielskim lub 

niemieckim, 

- prace muszą być wykonane indywidualnie przez jednego ucznia (nie w grupie)  

- każda praca powinna być opatrzona podpisem imieniem i nazwiskiem na dołączonej kartce 

Jury będzie zwracało uwagę na oryginalność kompozycji, estetykę wykonania, wykorzystanie 

materiałów, kolorystykę, wkład pracy oraz poprawność językową. 

Najciekawsze kartki i najbardziej oryginalne kompozycje zostaną nagrodzone. 
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