
Konkurs literacki „Mój mistrz”

Celem  konkursu  jest  prezentacja  
mistrzów – opiekunów praktyk
oraz podnoszenie kultury słowa.

1.Konkurs  literacki  przeznaczony  jest  dla  uczniów  Zespołu  Szkół 
Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

2.Konkurs  literacki  trwa  od  08.02.2010 do  08.03.2010.  Ogłoszenie 
wyników nastąpi 10.03.2010. 

3.Zadaniem ucznia  jest  napisanie  tekstu,  zaczynając  od  słów  „Mój 
mistrz  jest  dla  mnie  wzorem  …”.  Wypracowanie  powinno 
prezentować pozytywny wizerunek mistrza. 

4.Tekst  powinien  być  napisany  na  komputerze  (istnieje  możliwość 
przepisania  i  wydrukowania  tekstu  w  bibliotece  szkolnej).  Tekst 
powinien być przygotowany na kartce A4, o długości minimum 

 1  strony,  czcionka  14.  Dopuszczane  są  dodatkowe  elementy 
graficzne. Mile widziany jest niekonwencjonalny format.

5.Przyjmowane będą tylko prace indywidualne.
6.Prace konkursowe należy dostarczyć do p. Danuty Marciniak 
   lub Edyty Raczak.  
7.Członkowie  komisji  oceniają  w  skali  od  0  do  5  punktów: 

poprawność językową i ogólny wyraz artystyczny, uwzględniając typ 
szkoły.

8.W  skład  komisji  wchodzą:  3  nauczycieli  (  w  tym  polonista), 
przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni. 

9.Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na auli szkolnej 
   z okazji obchodów Dnia Rzemiosła.
10. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplom. 
11. Zwycięzca konkursu otrzymuje upominek.



Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód”
   

Celem konkursu jest prezentacja i promocja zawodów.

1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest 
dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 
i Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.
2. Konkurs plastyczny trwa od 08.02.2010 
do  08.03.2010.  Ogłoszenie  wyników  nastąpi 
10.03.2010. 
3.  Zadaniem  uczestnika  jest  wykonanie  plakatu 
promującego  zawód  ucznia.  Plakat  powinien 
promować zawód ucznia.
4. Plakat powinien być przygotowany w dowolnej 
technice plastycznej, wielkość minimum A3.
5. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do p. Jacka 
Pawlaczyka lub Edyty Raczak.  
7. Członkowie komisji oceniają w skali od 0 do 5 
punktów: ogólny wyraz artystyczny, uwzględniając 
typ szkoły.
8.  W  skład  komisji  wchodzą:  3  nauczycieli, 
przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych 
we Wrześni. 
9. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane 
na  auli  szkolnej  z  okazji  obchodów  Dnia 
Rzemiosła.
10. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplom. 



11. Zwycięzca konkursu otrzymuje upominek.


