
Dyrektor naszej szkoły ogłasza konkurs  

na projekt graficzny sztandaru szkoły 
Sztandar szkoły, obok godła i hymnu to najważniejsze symbole szkolne i narodowe. Jego obecność podczas 

ważnych wydarzeń szkolnych, świąt państwowych, rocznic i innych uroczystości nadaje im wyjątkową rangę.  

 

Ogłaszamy konkurs „Zaprojektuj sztandar swojej szkoły”.  
 

Projektując sztandar należy umieścić na nim pełną nazwę szkoły  (Zespół Szkół z Ogólnokształcących w Stargardzie 

Szczecińskim),   logo szkoły integracyjnej,  

można także wykorzystać symbol szkoły promującej zdrowie. 

 

1. Organizatorzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi oraz Gimnazjum Integracyjne, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski \ 

2. Celem konkursu jest: 

a) Uczestnictwo uczniów w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących życia szkoły, 

b) stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do wyhaftowania sztandaru szkolnego,  

c) prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży. 

3. Uczestnicy: Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim : klas 

IV-VI oraz I-III Gimnazjum 

4. Warunki konkursu: 

a) format: A-4 (karton - awers), 

b) technika: dowolna na płaszczyźnie:  rysunek, praca malarska, grafika warsztatowa lub komputerowa, techniki 

mieszane.  

c) Prace należy wykonać indywidualnie, jedna osoba może złożyć najwyżej 2 projekty. 

d) wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa), 

e) projekt powinien uwzględniać : 

 tylko AWERS – pełną nową nazwę szkoły (Zespół Szkół z Ogólnokształcących w Stargardzie 

Szczecińskim), obraz graficzny związany ze specyfiką szkoły 

- REWERS – wzorzec urzędowy nie podlega konkursowi. 

5. Termin składania prac:  

a) prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać do pani  

dyrektor Ewy Sowy do  11 marca 2014 r.  

6. Ocena prac: 

a) komisja złożona z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ZSO 

dokona wyboru pracy, która posłuży do wykonania sztandaru dla szkoły oraz wyróżni najlepsze prace, 

b) komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach, wykorzystania jedynie elementów 

projektu lub więcej niż jednego projektu. 

c) nagrodą w konkursie jest niewątpliwie satysfakcja z tego, że projekt zostanie zrealizowany, a sztandar będzie 

przez wiele lat towarzyszył wszystkim oficjalnym uroczystościom szkolnym, przewidziane są również nagrody 

rzeczowe ufundowane przez dyrektora szkoły. 

7. Ogłoszenie wyników: 

a) wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz na stronie internetowej szkoły 

 

 

Logo Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim oraz Szkoły Promującej Zdrowie do pobrania na stronie 

internetowej szkoły 

 


