
KONKURS NA LOGO  

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w ŁĘGAJNACH 

 

Drodzy Rodzice i uczniowie! 

              Bardzo liczymy na Waszą inwencję i pomoc w opracowaniu nowego znaku 
graficznego dla naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.  

Od wielu lat funkcjonuje logo przedstawiające słońce osłonięte tęczowym parasolem. 
Orzekliśmy, że czas na zmianę logo.  

W tym celu ogłaszamy konkurs. Prosimy o zapoznanie się z jego regułami.  
Liczymy na zainteresowanie i projekty. 

Bądźcie kreatorami nowego logo naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego!                                                             

REGULAMIN KONKURSU 

Cele konkursu: 

- zebranie projektów i wyłonienie na drodze konkursu logo Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nawiązujące do charakteru, specyfiki naszych placówek; 

- zmiana dotychczasowego logo na nowe oraz umożliwienie wykorzystywania tego  

  znaku na dokumentach , na stronie internetowej  , także w celach promocji  Zespołu; 

- stworzenie uczniom i rodzicom możliwości zaprezentowania własnych pomysłów  

  na logo  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;  

- współuczestniczenie uczniów i rodziców w życiu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

Uczestnicy konkursu: rodzice dzieci oraz uczniów  ZSP Łęgajny i uczniowie klas IV-VII 

 

Zadanie konkursowe: ( do wyboru jedna z dwóch opcji) 

-wykonanie na papierze o formacie A-5 lub A-4  płaskiej formy rysunkowej lub  

  malarskiej przedstawiającej projekt autora na logo szkoły; 

- wykonanie projektu logo z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych  

  typu: Power Point, Gimp i innych znanych autorom. 

 

Termin oddania prac: Na projekty  czekamy do końca lutego 2018 r. 

Dodatkowe informacje dla uczestników konkursu: 

1. Podpisane na odwrocie projekty w formie plastycznej prosimy przekazywać pani 

Iwonie Sankowskiej, a w przypadku jej nieobecności, pozostawiać w pokoju 

nauczycielskim. 

2. Projekty wykonane w komputerowym programie graficznym prosimy wysyłać na 

adres mailowy szkoły: splegajny@wp.pl i podać dane osobowe autora. 

3. W konkursie przewidujemy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 

4. Miejsca konkursowe ustalane będą w dwóch kategoriach: 

 klasy IV-VII 

 rodzice dzieci oraz uczniów ZSP Łęgajny 

5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie internetowej  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w poniedziałek 5 marca. Wykonane projekty zostaną 

zaprezentowane na gazetce szkolnej oraz ich zdjęcia na stronie internetowej  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

Skład komisji oceniającej projekty:  

 Dyrektor Elżbieta Kozłowska                           Wicedyrektor Beata Gołębiewska 

 Danuta Jaczyńska                                              Przewodnicząca Rady Rodziców 

            Iwona Sankowska                                              Samorząd Szkolny z Opiekunem                      

mailto:splegajny@wp.pl

