
                    Zespół Szkół  Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida  

                                    w Świdniku 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

PT. „ MOJA WYMARZONA PRACA” 

 

 

§ 1. Organizacja 

Konkurs przeprowadzony jest w ramach programu realizowanego przez Studium Prawa 

Europejskiego w Warszawie, pod nazwą ,,INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA 

RYNKU PRACY”. Organizatorem konkursu plastycznego ,, MOJA WYMARZONA 

PRACA”, zwanego dalej konkursem jest Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w 

Świdniku.                 

§ 2.Cele konkursu 

1. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej; 

2. Rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach i rynku pracy; 

3. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów, ich zdolności artystycznych; 

4. Umożliwienie uczniom przedstawienia w nietypowy sposób zawodu, w którym chcieliby 

podjąć pracę w przyszłości; 

5. Pozyskanie prac do przygotowania wystawy. 

 

§ 3.Temat 

Temat konkursu: ,,Moja wymarzona praca”.                                                        

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 

§ 4.Regulamin 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

§ 5.Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila 

Norwida w Świdniku. 
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§ 6.Warunki uczestnictwa 

1. Każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę. 

2. Pracę należy wykonać samodzielnie wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: 

rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.. 

3. Format prac plastycznych musi być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 

4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko autora oraz klasę. 

5. Pracę należy składać do doradcy zawodowego w terminie do 10 marca 2016r.  

 

§ 7. Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.  

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisje. 

3. Organizator przyzna jedną nagrodę (rzeczową). 

4. Organizator przyzna także dwa wyróżnienia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień. 

6. O wyborze najlepszych prac decyduje zgodność z tematem, pomysłowość oraz estetyka 

wykonania. 

7. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

8. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu 

konkursu. 

9. Wyłonienie laureatów nastąpi 11 marca 2016r.  

10. Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej 

szkoły. 

 

 


