
 

Mickiewicz kończy 95 lat! 

Nasza szkoła już niedługo będzie obchodzić jubileusz 95-lecia działalności. W związku z tym 

zapraszamy uczniów do uczestnictwa w konkursach związanych z obchodami rocznicowymi, 

które mają zwrócić uwagę na historię i tradycję szkoły. Do udziału zapraszamy również całe 

rodziny – absolwentów Mickiewicza (konkurs literacki, wywiad z absolwentem, wspomnienia 

o szkole). Prosimy zapoznać się z regulaminami konkursów.  

 

Regulaminy konkursów związanych z jubileuszem szkoły 

 

1. Praca plastyczna (np. komiks, nauczyciel w karykaturze, budynek szkoły lub jego 

fragment); minimalny format pracy A3, technika wykonania pracy dowolna. Prace 

należy składać w sekretariacie szkoły. 

2. Szkoła w obiektywie (np. zdjęcia klasy, wydarzenia-wycieczki, budynku). Należy 

wykonać co najmniej 6 zdjęć formatu 15x21 cm, które powinny przedstawiać jedno 

wydarzenie. Zdjęcia należy wywołać i opisać. Prace należy składać w wersji 

papierowej i elektronicznej w sekretariacie szkoły. 

3. Konkurs literacki: Obraz szkoły z perspektywy uczniów i absolwentów w dniu jej 95 – 

lecia. Forma prac konkursowych: 

-opowiadanie, esej, felieton, rozprawka, wiersz. Prace należy przekazać w wersji 

papierowej i elektronicznej, czcionka 12, styl: Times New Roman, maksymalnie 2 

strony formatu A4. 

Prace należy składać w sekretariacie lub bibliotece szkoły. 

4. Wywiad z absolwentem (znajomym, rodzeństwem, rodzicami). Wywiad może mieć 

formę literacką (format doc lub docx), formę audio (czas nagrania 5-10 minut, format 

mp3) lub wideo (czas nagrania 5-10 minut). Należy dołączyć zgodę udzielającego 

wywiadu na publikację na szkolnej stronie internetowej. Prace należy składać w wersji 

papierowej i elektronicznej w sekretariacie szkoły. 

5. Wspomnienia o szkole (moje, znajomych, rodzeństwa, rodziców). Wspomnienia 

powinny mieć formę literacką (format doc lub docx). Ze wspomnieniami może być 

połączone zdjęcie pokoleniowe absolwentów szkoły. Należy dołączyć zgodę osoby 

dzielącej się wspomnieniami na publikację na szkolnej stronie internetowej. Prace 

należy składać w wersji papierowej i elektronicznej w sekretariacie szkoły. 

6. Scenariusz na wycieczkę po szkole. Scenariusz powinien mieć formę pisemną (format 

doc lub docx). Należy przedstawić trasę wycieczki, zwiedzane miejsca oraz ich opis 

wygłaszany przez przewodnika wycieczki. Prace należy składać w wersji papierowej i 

elektronicznej w sekretariacie szkoły. 

7. Prezentacja zdjęć i historii szkoły w programie Power Point. Każda klasa opracowuje 

wybrany okres historii szkoły. Prezentacje należy wykonać do końca roku 

szkolnego t.j. do 24 czerwca. Zdjęcia udostępnia pan Sebastian Ziółek lub pani 

Sabina Thomas-Watoła. 

 

Prace 1-6 należy oddać do dnia 1 września 2017 r. 

 


