
 

REGULAMIN KONKURSU NA TYTUŁ 

gazetki szkolnej 

 

 
 

I. Organizator konkursu.  
1. Organizatorem konkursu na tytuł  gazetki szkolnej jest  zespół nauczycieli humanistów,   

Szkolny  Samorząd Uczniowski. 

2. Honorowym Patronem konkursu jest Dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego 

      w Opocznie  Anna Pręcikowska – Skoczylas. 

 

II. Cel i przedmiot konkursu.  
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego tytułu szkolnej gazetki.  

2. Tytuł  szkolnej gazetki wykorzystywany będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych 

    i  reklamowych wydawanego pisma.  

3. Konkurs trwa od 14.03.2023r. do 28.03.2023r.  

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.  
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.  

2. Tytuły konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie.  

3. Tytuły konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi 

    w regulaminie.  

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski tytuł.  

 

IV.  Forma prezentacji pracy konkursowej.  
1. Tytuł  powinien spełniać następujące kryteria: 

-  być czytelny i łatwy do zapamiętania; 

-  wzbudzać pozytywne emocje;  

-  podkreślać kreatywność i oryginalność; 

-  być  identyfikowany z gazetką szkolną oraz społecznością szkolną I LO 

    im. S. Żeromskiego w Opocznie. 

2. Prace należy składać podając: 

   - imię, nazwisko oraz klasę. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych.  
1. Proponowany tytuł  należy przesłać  do dnia 28.03.2023r. na wskazany adres:   

istepniewska@lozeromski.nazwa.pl 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

3. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie tytułu do publikacji gazetki szkolnej 

    i nie ma roszczeń z tytułu praw autorskich.  

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych. Tytuły  oceniane będą zgodnie 

 z następującymi kryteriami:  

- czytelność; 

- oryginalność; 

- funkcjonalność. 

 

 



VII. Ocena prac konkursowych.  
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:  

 

 Dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie; 

 nauczyciel języka polskiego; 

 przedstawiciel  Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wytypowany 

      przez opiekuna samorządu. 

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu.  
1. W wyniku konkursu Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.  

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda, m.in.: „Tydzień bez stresu”.  

3. Ogłoszenie wyników 3.04.2023r.  

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 

Iwona Stępniewska 

z zespołem nauczycieli humanistów 

 

 


