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REGULAMIN 

PROJEKTU „KARTKA ŚWIĄTECZNA” 

SKIEROWANEGO DO  WSZYSTKICH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W POZNANIU 

 

Celem projektu jest kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności oraz umożliwienie ucz-
niom   zaprezentowania  swojego talentu plastycznego oraz sprawdzenie  umiejętności językowych . 
       

§ 1 

Organizatorem projektu „Kartka Świąteczna”, zwanego dalej Projektem, jest zespół nauczycieli języków 

obcych w ZSE, zwany dalej Organizatorem. 

      § 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Wszyscy uczniowie ZSE w Poznaniu zobowiązani są do wzięcia udziału w Projekcie  

2. Uczestnicy Projektu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę bożonarodze-

niową lub noworoczną dowolnymi technikami komputerowymi i plastycznymi (rysowanie, malowa-

nie, wyklejanie, wydzieranie,  itp.), wewnątrz której będzie zrealizowane polecenie maturalne.  

3. Grafika wykonana metodą komputerową powinna być autorska. 

4. Praca powinna być wykonana  na kartce A 4 z bloku technicznego, złożonej do formatu A5 

5. Strona tytułowa  musi być zrobiona w orientacji poziomej.  

6. Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania (nie używamy 

elementów wypukłych, wstążeczek, koralików itp.). 

7. Wewnątrz kartki  każdy uczeń ma za zadanie napisać list w języku niemieckim lub języku angielskim,  

zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu. 

8. Przewodniczący klasy ma za zadanie, w ciągu tygodnia od ogłoszenia regulaminu, dostarczyć nau-

czycielom języków obcych uczących w poszczególnych grupach, listę wszystkich osób zaznaczając 

ich indywidualny wybór języka, w którym zostanie wykonana kartka. 

9. Kartkę należy podpisać imieniem i nazwiskiem małymi literami na stronie tytułowej. 

     § 4. 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Przewodniczący dostarcza  wychowawcy wszystkie Kartki  poszczególnej klasy  do dnia 2.12.2014r. 

2. Każda kartka zostanie oceniona merytorycznie przez nauczyciela wybranego języka obcego.  Ocena 

wpisana zostanie do dziennika do dnia 16.12.2014 r. 

3. Uczniowie, którzy nie oddadzą kartki w wyznaczonym terminie zostaną ocenieni zgodnie z obowią-

zującymi zasadami oceniania. 

4. Organizator nie zwraca  prac. 
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§ 5 

Konkurs na kartkę świąteczną 

1. W ramach projektu zostanie dodatkowo zorganizowany konkurs na kartkę świąteczną. 

2. Kartki będzie oceniać Komisja powołana przez Organizatora 

3. Konkurs  będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: Kartka Oficjalna i Kartka Publiczności 

4. Decyzją Komisji wyróżnionych zostanie  20 kartek, które będą brały udział w drugiej kategorii  .-

Kartka Publiczności 

5. Wyróżnione kartki zostaną opublikowane na Facebooku i wyeksponowane w szkole  

6. Komisja, biorąc pod uwagę wartości merytoryczne i artystyczne pracy, wyłoni zwycięzcę w kategorii 

Kartka Oficjalna  

7. Zwycięska kartka  w kategorii Kartka Oficjalna,  zostanie profesjonalnie wydrukowana i będzie ofi-

cjalną kartką  Organizatora, wysyłaną w formie tradycyjnej i elektronicznej do przedstawicieli za-

przyjaźnionych ze Szkołą Instytucji. 

8. W celu wyłonienia zwycięzcy w kategorii Kartka Publiczności, przeprowadzone zostaną  głosowania 

na fanpage szkoły na Facebooku i w Zespole Szkół Ekonomicznych 

9. Głosowanie będzie się odbywać  w terminie podanym przez Organizatora i podanym do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej szkoły, na fanpage’u szkoły oraz na monitorach szkolnych 

10. Każdy uczeń ZSE ma prawo do oddania tylko 1 głosu.  

11. Nagrodę w kategorii Kartka Publiczności otrzyma praca, która uzyska  najwięcej punktów po zsu-

mowaniu  obydwu ww. głosowań.  

12. Nagrody w Konkursie funduje Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu . 

13. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu  tygodnia od dnia przeprowadzenia głosowania w szkole. 

14. Po ogłoszeniu wyników wszystkie kartki,  biorące udział w Konkursie , zostaną wyeksponowane w 

szkole.  

      § 6 

Ustalenia dodatkowe 

1. Uczniowie/opiekunowie prawni , którzy nie wyrażają zgody na publikowanie ich pracy , zobowiązani 

są do pisemnego oświadczenia tego faktu. 

2. Autorzy  przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych 

i promocyjnych wszystkich prac biorących udział w Konkursie. 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

5. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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POLECENIE do wykonania: 

 Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Napisz e-mail do kolegi /koleżanki  z Niemiec lub z Anglii, w     

którym : 

 Opiszesz krótko jak zamierzasz spędzić święta Bożego Narodzenia. 

 Poinformujesz jak  przebiegają przygotowania do świąt w szkole. 

 Poprosisz koleżankę / kolegę o opisanie najciekawszej tradycji świątecznej w jej/ jego kraju. 

 Złożysz jej/ jemu życzenia z okazji świąt. 

 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość 
powinna wynosić od 80 do 130 słów .  
Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi  
(2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty) 
 
Lub 
 
POLECENIE do wykonania: 

 Zbliża się Nowy Rok . Napisz e-mail do kolegi /koleżanki  z Niemiec lub z Anglii, w     którym : 

 Opiszesz krótko jak zamierzasz spędzić Nowy Rok. 

 Poinformujesz jak  przebiegają przygotowania do  tego wydarzenia w szkole. 

 Poprosisz koleżankę / kolegę o opisanie najciekawszej tradycji związanych z obchodzeniem Nowego 

Roku w jej/ jego kraju. 

 Złożysz jej/ jemu życzenia z okazji Nowego Roku . 

 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość 
powinna wynosić od 80 do 130 słów .  
Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi  
(2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty) 
 


