
 

 

 

 

 

 

 

Zaprojektuj logo projektu Erasmus+ "Reading is fun!"  

 

 -Developing literacy skills through innovative and 

interdisciplinary courses. 

"Czytanie jest zabawą!" - Rozwój umiejętności czytania i pisania poprzez innowacyjne                                                  

i interdyscyplinarne zajęcia 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu dowolną  

techniką plastyczną  lub dostępnymi metodami IT (graficzny program komputerowy). 

Każdy z uczestników jest zobowiązany do samodzielnego wykonania pracy.                    

Wszyscy chętni proszeni są o dostarczenie pracy do dyrektora szkoły Pawła Sobczaka 

(spbeldow@interia.pl) lub koordynatora projektu Iwony Kowalczyk-Rybczyńskiej (prace w 

wersji elektronicznej na iwokow2@wp.pl)  do końca grudnia 2016r. 

Przedstawione w konkursie prace będzie oceniać Komisja Konkursowa składająca              

się z dyrektora szkoły, koordynatora projektu i nauczycieli zaangażowanych w projekt. 

Zwycięski projekt będzie wykorzystywany do promocji projektu. 

 

W konkursie przewidziane są nagrody dla I, II i III miejsca . 

 

 

 

 

KONKURS 

http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Czytanie
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/jest
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/zabawa
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Rozw%C3%B3j
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/miej%C4%99tno%C5%9Bci
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/czytania
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/i
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/pisania
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/poprzez
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/innowacyjne
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/i
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/interdyscyplinarne


 

 
 
 

Regulamin szkolnego konkursu na logo projektu 

 

"Reading is fun!"  

 -Developing literacy skills through innovative and interdisciplinary courses 

"Czytanie jest zabawą!" - Rozwój umiejętności czytania i pisania poprzez innowacyjne                                                  

i interdyscyplinarne zajęcia 

 

 

CEL GŁÓWNY 

Głównym celem konkursu jest przygotowanie logo projektu Erasmus +                                

„Reading is fun!” -Developing literacy skills through innovative and interdisciplinary 

courses realizowanego w ramach akcji KA2 Partnerstwa strategiczne / Edukacja szkolna. 

GDZIE BĘDZIE WYKORZYSTYWANE LOGO? 

Logo projektu będzie używane w dokumentacji związanej z projektem, na stronach 

internetowych, w materiałach promocyjnych oraz w innych typach dokumentów i materiałów 

multimedialnych związanych z projektem. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie 

(indywidualnie) oraz szkół partnerskich 

Każdy uczestnik może zgłosić jedną prace. 

Uczestnicy biorą odpowiedzialność za upewnienie się, że ich praca nie jest plagiatem. 

 

WYMAGANIA 

a. Orientacja strony - pozioma 

b. Format A4, płaski – możliwy do zeskanowania 

c. Nawiązanie do tematyki projektu – nauki czytania, pisania realizowanych w trakcie lekcji 

różnych przedmiotów oraz kultury krajów partnerskich (Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Polska). 

 

PROCEDURY 

a. Każda praca musi być dostarczona do p. dyr. Pawła Sobczaka lub koordynatora 

projektu Iwony           Kowalczyk-Rybczyńskiej (wersja elektroniczna) mail: 

iwokow2@wp.pl lub spbeldow@interia.pl 

b. Osobno należy przekazać dane osobowe (imię i nazwisko, klasa). 

c. Jakakolwiek forma podpisu/inicjałów na logo oznacza dyskwalifikację z konkursu. 

 

http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Czytanie
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/jest
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/zabawa
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Rozw%C3%B3j
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/miej%C4%99tno%C5%9Bci
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/czytania
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/i
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/pisania
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/poprzez
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/innowacyjne
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/i
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/interdyscyplinarne

