
REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. JANA WALEREGO JĘDRZEJEWICZA W PŁOŃSKU  

„PODRÓŻ DOOKOŁA EUROPY” 

 

1. Postanowienia ogólne 

a. Regulamin określa zasady i warunki organizacji konkursu dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku im. Jana Walerego Jędrzejewicza 

w Płońsku „Podróż dookoła Europy” 

b. Organizatorem Konkursu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

c. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły 

w zakładce „Regulamin”. 

2. Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

a. propagowanie miejsc , które uczeń zna i poleca; 

b. promowanie wiedzy o istocie fotografowania i podróżowania; 

c. utrwalanie i gromadzenie fotografii dotyczących podróży; 

d. poszerzanie wiedzy o Europie; 

e. rozwijanie zainteresowań artystycznych; 

f. rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne 

siły; 

g. doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami 

technologii informatycznej i materiałami oraz narzędziami plastycznymi; 

h. rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań;. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

a. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku 

b. Konkurs odbywa sie w dwóch kategoriach wiekowych: 

• klasy I - III 

• klasy IV - VIII 

4. Zasady zgłaszania prac konkursowych 

a. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę; 

b. Klasy I - III wykonują plakat i opis miejsca, które polecają zwiedzić, lub 

w którym byli; 

Plakat - format A3 minimum, forma płaska, technika dowolna, może 

zawierać zdjęcia z opisem, rysunek itp. 



Opis - krótki, czytelny, estetyczny pod zdjęciem, rysunkiem. 

Metryczka - na odwrocie : imię i nazwisko, klasa. 

c. Klasy IV - VIII wykonują prezentacje multimedialną ze zdjęciami miejsc, 

opisem i uzasadnieniem, dlaczego według nich warto je zobaczyć.  

Prezentacja - max - 10 slajdów (od 1,5 do 2 minut), 

program - PowerPoint, Impress, Canva, Genially - do wyboru 

zdjęcia z opisem, autorskie, z wizerunkiem autora 

do prezentacji wymagany komentarz słowny autora pracy 

prezentacje na CD lub pendrivie 

prezentacje oddawane do nauczyciela informatyki 

5. Jury Konkursu 

a. Prace konkursowe zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury: 

Jarosław Chyliński 

Beata Litewka 

Iwona Brudzyńska 

Magdalena Machnacka 

Małgorzata Gerkowska 

b. Prace konkursowe będą oceniane pod względem jakości i atrakcyjności 

plakatu/fotografii i  treści własnego autorstwa uczestnika. 

6. Harmonogram Konkursu 

a. Zapoznanie z Regulaminem Konkursu - 06.03.2023 (wychowawcy, 

facebook, strona szkoły, wirtualna gazetka szkolna) 

b. Zgłaszanie chętnych do wychowawców, a wychowawcy do  

M. Machnackiej do 15.03.2023 

c. Dostarczenie prac konkursowych klas I - III do wychowawców do 30.03,  

klas IV - VIII do nauczycieli informatyki (do 30.03.2023r.) 

7.  Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w terminie ustalonym przez Organizatora.  

 

 

POWODZENIA 


